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No. R1.10 oktober 1981
AANKLEDEN OF UITKLEDEN?

Een kritische beschouwing van de hono-
rering van de medisch specialist - vrij
beroepsbeoefenaar ten opzichte van de
ambtenaar.

Drs. J.P. Heesters

Het onderhavige rapport is gebaseerd op onderzoek van de Vakgroep Organisatie
van de Gezondheidszorg van de Katholieke Hogeschool. In het kader van onder-
zoek naar verschillende financieel-economische aspecten van de huisartsprak-
tijk werd een model ontwikkeld voor de huisartsenhonoreringl). Dit model bleek
- met enige ingrepen - ook toepasbaar op de specialistenhonorering.
Het grote aantal veranderingen in het model werd berekend door Mej. J. Kete-
laars, student-assistent, die in het kader van dit project door de Faculteít
tijdelijk aan de vakgroep werd toegevoegd.

1) Verschenen als "aankleden of uitkleden", een kritische beschouwing van de
honorering van de huisarts - vrij beroepsbeoefenaar ten opzichte van de
ambtenaar; in de reeks "Ter Discussie" van de Faculteit der Economische
Wetenschappen van de Katholieke Hogeschool Tilburg nr. 81.09, september
1Qf31.
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Samenvatting

In dit rapport wordt de honorering van de medisch specialist - vrij beroeps-
beoefenaar in 1977 vergeleken met de honorering van de ambtenaar. Uitgangspunt
voor de berekeningen is een geh~iwde specialist resp. ambtenaar met twee kinde-
ren jonger dan 16 jaar.

In hoofdstuk 1 wordt daartoe nader ingegaan op de honorering van de ambtenaar
in 1~77.

In hoofdstuk ~ wordt aandacht besteed aan de honorering van de medisch specia-
list - vrij beroepsbeoefenaar. 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 ambte-
naar.
Voor wat betreft het ouderdomspensioen wordt uitgegaan van het pensioen dat de
vergelijkbare ambtenaar opbouwt. De verplichte deelname van de specialist in
de Stichting Pensioenfonds voor Medische Specialisten (S.P.M.S.) wordt door
ons daartoe aangevuld met een vrijwillige deelname bij de S.P.M.S. Opmerkelijk
is, dat deze vrijwillige deelname in een aantal gevallen negatief is, omdat de
verplichte pensioenopbouw bij de S.P.M.S. hoger is dan die voor de vergelijk-
bare ambtenaar.
Voor wat betreft het arbeidsongeschiktheidsrisico is door ons berekend welke
premie geldt voor een voorziening welke, met inachtneming van een aantal
vooronderstellingen (o.a. volledige invaliditeit, toetredingsleeftijd jonger
dan 45 jaar), dezelfde uitkering oplevert als die welke geldt voor de verge-
lijkbare ambtenaar.
Met (een premie voor) een wachtgeldvoorziening werd door ons geen rekening
gehouden.

In hoofdstuk 3 worden de honorering van de medisch specialist - vrij beroeps-
beoefenaar en van de ambtenaar met elkaar vergeleken. Uitgaande van een gelijk
netto inkomen na belasting en een bij benadering gelijk sociaal voorzieningen-
pakket (een uitzondering vormt het werkloosheidsrisico) wordt gekeken met welk
ambtenarenhonorarium een bepaald "honorarium" van de specialist - vrij be-
roepsbeoefenaar vergelijkbaar is en v.v.
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Drukken we het verschil tussen het "honorarium" van de medisch apecialist -

vrij beroepsbeoefenaar en het honorarium van de vergelijkbare ambtenaar uit in
een percentage van het laatstgenoemde honorarium, dan krijgen we het zgn.
"aankledingspercentage". Dit aankledingspercentage blijkt zich te bewegen
tussen 62,67' (bij een "honorarium" voor de vríje beroepsbeoefenaar van 55600)
en 42,47 en lager (bij een "honorarium" van de vrije beroepsbeoefenaar van
31490(l en hoger).
Landelijke pogingen om een uniform aankledingspercentage vast te stellen voor
de hele beroepsgroep zullen ertoe leiden, dat specialisten met een hoog inko-
men bevoordeeld en specialisten met een laag inkomen benadeeld worden, hetgeen
nogal haaks staat op hetgeen de overheid anderszina ten aanzien van specialis-
teninkomens uitdraagt.

Nemen we als ambtelijke vergelijkingsfiguur voor de medisch specialist het
gemiddelde van de maxima der B.B.B.R.A.-schalen 152, 153 en 1541) (voor 1977:
114400) dan resulteert dit voor 1977 in een "normatief honorarium" voor de
specialist - vrij beroepsbeoefenaar van 168900 (aankledingspercentage: 47,67).
Vergelijking van dit "normatief honorarium" met de werkelíjke specialistenho-
noraria over 1977 volgens het Interimrapport van de Commissie Structuur Hono-
rering Medische Specialisten ("Commissie van Mansvelt") geeft nogal forse
afwijkingen te zien. Voor 15 van de 28 in dit interimrapport onderscheiden
varianten (14 specíalismen met per specialisme 2 praktijkvormen) geldt een
"honorarium" dat meer dan 509' hoger ligt dan het door ons berekende "normatie-
ve honorarium". In 3 gevallen (chirurgie-solitair, cardiologie-solitair en
radiologie-maatschap) ligt dit "honorarium" zelfs meer dan 1009' hoger. Voor de
óverige (13) varianten bleef er slechts é~n (kindergeneeskunde-maatschap)
onder het door ons berekende "normatieve honorarium".

Het is niet onwaarschijnlijk, dat dergelijke grote afwijkingen de overheid
zullen brengen tot ingrijpen in de specialistenhonorering. Wat betreft de
mogelijkheden in deze kan globaal onderscheid worden gemaakt in:

1) Vergelíjk Commissie Medische Specialisten ("Commissie Erdbrink") en de
T.andelijke Honoreringsovereenkomst tussen Landelijke Specialisten Vereni-
ging (L.S.V.) en Vereniging van Nederlandse 7.iekenfondsen (V.N.Z.).
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l. Maatregelen met handhnving van het vrij ~ndernemerschap
a) met handhaving van de bestaande systematiek (voorbeeld: tariefsverla-

ging)
b) met marginale verandering van de bestaande systematiek (voorbeeld:

degressief tariefsysteem)
c) met ingrijpende verandering van de bestaande systematiek (voorbeeld:

voorstel tot versterking van het abonnementskarakter, gedaan door de
Commissie van Mansvelt)

2. Specialisten in loondienst
a) als werknemer (bijv. in dienst van het ziekenhuis)
b) als ambtenaar

Indien wordt besloten tot een tariefsverlaging (la) dan dient men behalve met
de opkrikkende werking die dit heeft op het aantal verrichtingenl), rekening
te houden met het feit dat zulk een maatregel de specialisten met een lager
inkomen harder treft. (Op pag 34 wordt dit aan de hand van een voorbeeld

toegelícht.)

Wat betreft de ínvoering van een degressief tarief (lb) wordt in hoofdstuk 3

ingegaan op de mogelijkheid om een degressief tariefsysteem in te voeren in
relatie tot het feit dat het aankledingspercentage daalt naarmate het "honora-
rium" toeneemt. Indien zo'n systeem wordt toegepast dan zou het honorariumge-
deelte van het tarief bij een "honorarium" voor de specialist - vrij beroeps-
beoefenaar van 51000, 13,9Í hoger dienen te zijn dan bij een "honorarium" van
315~00.

In aanviilling op het hiervoor omschreven degressief tariefsysteem - doch ook
zonder dat - kan worden besloten tot invoering van een degressief tariefsys-
teem afhankelijk van de mate waarin het honorarium van de specialist - vrij
beroepsbeoefenaar een bepaald normatief bedrag overschrijdt.
Met behulp van het in dit rapport ontwikkelde model kan het effect van een
dergelijke maatregel op de inkomenssituatie van betrokkenen worden getoetst.

1) ne specialistenhonorering vormt slechts een fractie van de totale kosten
per verrichting (!).
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7,olang de overheid één honoreringssysteem niet dwingend heeft voorgeachreven,

is het van belang te weten hoe de diverse varíanten zich qua netto inkomen en

sociaal voorzieningenpakket tot elkaar verhouden.

Het is daarbij van belang de zgn. indifferentiepunten te kennen, dat wil zeg-

gen, die inkomensverhouding waarbij het voor de specialist ín kwestie econo-

misch gezien (bij benadering) indifferent is of hij kiest voor het vrije

beroep (1), loondienst als werknemer (2a) of als ambtenaar (2b).

Met behulp van het in dit rapport ontwikkelde modeli) kunnen deze indifferetr
tiepunten betrekkelijk eenvoudig worden bepaald.

1) Voor wat betreft de werknemer aangevuld met een hoofdstuk over de honore-
ring van de werknemer in de gezondheidszorg.
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HOOFr1STUK 1. DE HONORERING VAN DE AMRTENAAR (A) IN 1977

Uitgangspunt bij de berekeningen is een gehuwde ambtenaar, met 2 kinderen
jonger dan 16 jaar.

Bij de berekening van het netto inkomen van de ambtenaar zijn de volgende
componenten van belang:

(1) honorarium hA
(2) werknemersdeel pensioenpremíe pA
(~) tegemoetkoming ziektekosten zA
(4) kindertoelage kA
(5) gedeelte vakantietoeslag, afhan-

lijk van het aantal kinderen kV
(6) inkomen vbbr belasting YA - hA - PA } zA } kA } kV
(7) inkomstenbelasting bA
(R) inkomen na belasting xA ' hA - PA } zA f kA f kV - bA

ad (1) Honorarium: hA

ile omvang hiervan is afhankelijk van de ínschaling (schaal -~ aantal
periodieken) in het rangenstelsel van het Bezoldigíngsbesluit Burger-
lijke Rijksambtenaren (B.B.B.R.A.).
Het hier te vermelden bedrag is inclusief vakantietoeslag.l)
In bijlage 1 ís een overzicht opgenomen van een aantal B.B.B.R.A.-
schalen. De vermelde bedragen voor 1977 zijn op jaarbasis en inclusief
vakantietoeslag.l)

ad (2) t.7erknemersdeel pensioenpremie: pA

Voor de ambtenaar geldt het A.R.P.-pensioen. Het werknemersaandeel in
de premie bedraagt pA - 0,117 (hA - fA), waarbij fA de franchise is;

1) Rij de berekening van de vakantietoeslag is verondersteld, dat er geensprake is geweest van periodieke verhogingen. Het gedeelte van de vakantie-
toeslag dat afhankelijk is van het kindertal zit hier niet in (zie ad (4)).
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dit bedrag wordt regelmatig aan de loonontwikkeling aangepast.
fA bedraagt voor 1977: 15395 ; pA ~ 0,117hA - 1801.

ad (3) Tegemoetkoming ziektekosten: zA

Voor de ambtenaar geldt de zgn. "Interimregeling 7.iektekosten voor
Ambtenaren". Deze voorziet in een netto uitkering, waarvan de hoogte
afhankelijk is van huwelijkse staat en gezinssamenstelling. Het bijbe-
horende bruto bedrag (zA) wordt gevonden door de netto uitkering te
vermenigvuldigen met de factor 11~ , waarbij j- het relevante margina-
le belastingtarief volgens de "Rlauwe Tabel voor Bijzondere Belonin-
gen".
De zgn. 59'-regeling voor ambtenaren laten we hier buiten beschouwing.
Voor een gehuwde ambtenaar met 2 kinderen jonger dan 16 jaar gold voor
1977 een netto uitkering van 1294-. : zA ~ i294 . j is afhankelijk van

3 ~
het belastbaar inkomen over 1976 vermeerderd met de AOW~AWIjI-premie 1976
voor rekeninR van de werkgever. ne relatie tussen j en hA kan als volgt
worden weergegeven. (Voor de afleiding van deze relatie zij verwezen
naar bijlage 2, par. 2.1.)

j~ 0,32 als 2li593 ~ hA ~
0,40 als 42104 ~ hA ~
~,50 als 53795 ~ hA ~

0,59 als 71963 ~ hA ~
0,64 als 95588 ~ hA ~

0,67 als 122116 ~ hA ~
0,7~ als 154963 ~ hA ~
0,72 als 221081 ~ hA

423951)
54289
72614
96091
122491
155412
221434

(~1)

( ~2)

( ~3)

(.)4)

(js)

(~6)
(~7)

(~g)

ad (4) Kindertoelage: kA

Het bedrag is afhankelíjk van het aantal kinderen en belastingvrij. In
1977 was de toelage bij 2 kinderen jonger dan 16 j aar 1909

1) ne intervallen overlappen elkaar i n gerínge mate; zie hiervoor de opmer`
king op pagina 4.
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ad (5) Vakantietoeslag afhankelijk van het aantal kinderen: kV

Het bedrag is niet belastingvrij. Het behoort niet tot de pensioen-
grondslag.l) In 1977 was kV bij 2 kinderen 254.

ad (6) Inkomen vbbr belasting: yA

yA a hA - PA f zp f kA f kV ~ hA - 0,117 (hA - fA) f zA f kA f kV

a 0,883hA f 0,117fA f zA f kA f kV a 0,883hA f 1801 f 1294 .~.
T-~

1909 f 254 ~ 0,883hA f 3964 f 1~~

waarbij j volgt uit de tabel onder (3) afhankelijk van de omvang van
hA.

ad (7) Inkomstenbelasting: bA

Het belastbaar i nkomen is yA - kA - O,RR3hA f 18~1 f i?34 f 254 -

~ 0,883hA } 2(155 f 1~ .

Met behulp van de inkomstenbelasting-tabel kan de verschuldigde inkom-
stenhelasting worden berekend, nadat rekening is gehouden met een
aftrek ingevolge het reiskostenforfait en de zgn. 4y-regeling en de
aftrek van een belastingvrije som (nA).
In 1977 was nA voor een gehuwde met 2 kinderen:

reiskostenforfait : 200
4y-regeling . 8~~
belastingvrije som: 1~564
nA 11564

1) Zulks in tegenstelling tot de rest van de vakantietoeslag; deze i s reeds
opgenomen onder hA'
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tTit de inkomstenbelasting-tabel is af te leiden:

als 1?996 ~ yA - kA - nA ~ 22563 ~ bA s 302R t 0,32 (yAkAnA- 12996)
" 22563 ~ yA - kA - nA ~ 31439 ~ bA z 6089 f 0,40 (yÁkÁnA 22563)
" 31439 ~ yA - kA - nA ~ 45472 ~ bA - 9639 f 0,50 (yAkA-nA 31439)
" 45472 ~ yA - kA - nA ~ 63485 ; bA a 16655 f 0,59 (yAkAnA 45472)
" 63485 ~ yA - kA - nA ~ 83622 -~ bA ~ 27282 f 0,64 CYAkAnÁ 63485)
" 83622 ~ yA - kA - nA ~ 1OR406 a bA - 40169 -~ 0,67 (yAkA-nA 83622)
" 108406 ~ yA - kA - nA ~ 157972 i bA a 56774 t 0,70 (yAkA-nA108406)
" 157972 ~ YA - kA - nA - -. bA 3 91470 f 0,72 (YAkA-nÁ 157972)

Substitutie van nA ~ 11564 en yA - kA z 0,883hA f 2055 -~ i2~4 geeft de

volgende relatie tussen bA enerzijds en hA en j anderzijda.

bA ~ 0,32 (0,883hA f i2~4) -

0,40 ( " " ) -
0, 50 ( rr rr ) -

n , 59 ( n rr ) -
0,64 ( " " ) -
0,67 ( " " ) -
0, 70 ( rr n ) -
0,72 ( rr rr ) -

4174
6740
1OR35

15784
19434
22229
25767
29116

ad (R) Netto inkomen na belasting: xA

als
rr
rr
rr

rr

rr

n

xA - yA - bA ~ O,RR3 hA f 3964 f i2~4

25487 ~
36322 ~
46374 ~
62266 ~
82666 ~

105471 ~
133539 ~
189673 ~

bA

hA f 1 i~ ~ 36322

" " ~ 46374
rr rr ~ 62266

rr

rr

n

n

rr

rr

~ 82666
~ 105471
~ 133539
~ 189673

(bAl)

(b~)

(b~)

(bA4)
(b~)

(b~)

(bA7)

(b~)

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, par.
2.2.)
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xA ~ 0,60044 hA f 9432 als 28592 ~ hA ~ 34167
0,52980 hA f 11846 " 34167 ~ hA ~ 42394
0,52980 hA f 11998 " 42103 ~ hA ~ 43932
0,44150 hA f 15Fi77 " 43932 ~ hA ~ 54288
0,44150 hA f 16093 " 53794 ~ hA ~ 59335
0,36203 hA f 20809 " 59335 ~ hA ~ 72613
0,36203 hA f 21042 " 71962 ~ hA ~ 79092
0,317fi8 hA f 24534 " 79092 ~ hA ~ 96090
0,31788 hA t 24692 " 95587 ~ hA ~ 101400
0,29139 hA f 27379 " 101400 C hA ~ 122490
0,29139 hA ~ 27487 " 122115 ~ hA ~ 129098
0,26490 hA f 30907 " 129098 ~ hA ~ 155411
0,26490 hA f 31025 " 154962 ~ hA ~ 18478R
0,24724 hA f 34288 " 184788 ~ hA ~ 221433
0,24724 hA ~ 34374 " 221030 ~ hA

Opmerking: gedeeltelijke overlappingen van de intervallen.

De relatie xA en hA is afhankelijk van het interval waarin hA valt. De inter-
vallen overlappen elkaar in zeer geringe matel) 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 hA~ dan klopt de rekensom alleen als
men de lage waarde voor j neemt en v.v. Dit negatieve verband is in tegen-
spraak met het positieve verband tussen hA en j zoals uit de "Blauwe Tabel" is
afgeleid in bijlage 2, par. 2.1
Omdat het hier 7 erg kleine intervallen betreft, volstaan we met deze tegen-
strijdigheid te constateren.

1) Dit verschijnsel is gevolg van het feit dat j geen schijventarief is, doch
integraal op het bedrag in kwestie dient te worden toegepast.
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HOOFDSTUK 2. DE HONORERING VAN DE MEDISCH SPECIAI.IST - VRIJ BEROEPSBEOEFENAAR
( C)

Uítgangspunt bij de berekeningen is een gehuwde specialist - vrij beroepsbe-
oefenaar met 2 kinderen jonger dan 16 jaar.

Bíj de berekening van het netto inkomen van de vrije beroepabeoefenaar, zíjn
de volgende componenten van belang:

(1) honorarium
(2) pensioenpremie
(3) sociale lasten
(4) inkomen vbór belasting
(5) inkomstenbelasting

(6) inkomen na belasting

h~.

pC
s ~,

hC - pC - sCYC a

b~

XC '

ad (1) Honorarium : h~.

hC- pC- sC - bC

Onder honorarium wordt verstaan het bruto praktijkinkomen ("de omzet")
verminderd met de praktijkkosten.
persoonlijke verplichtingen
inkomstenbelasting.

Het bedrag bevat dus nog allerlei
zoals pensioenpremie, sociale lasten en

ad (2) Pensioenpremie: p~

ne specialist is verplicht om tot een bepaald bedrag deel te nemen in
de Stichting Pensioenfonds Medische Specialisten (S.P.M.S.). De hoogte
van de verplichte deelname is afhankelijk van de omvang van het bruto
praktijkinkomen. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om bij de
S.P.M.S. op vrijwillige basis een aanwllende 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 ambte-
naar met bíj benadering dezelfde sociale voorzíeningen en hetzelfde
netto ínkomen na belasting.
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De verplichte deelname
De specialist is verplicht om deel te nemen in de Stichting Pensioen-
fonds Medische Specialisten (S.P.M.S.) voor tenminste een premie die
volgens het hierna volgend schema hoort bij zijn bruto praktijkinkomen.
Het bij dit bruto praktijkinkomen behorend honorarium ( hC) is als volgt
berekend op grond van de gegevens uit het interimrapport van de Commis-
sie Structuur Honorering Aiedische Specialisten (Commissie van Mans-
velt). In dit rapport worden voor het jaar 1977 voor 14 specialismen de
bedrijfskosten en het netto honorariun in procenten van de totale
praktijkopbrengst weergegeven. Middeling van deze verhoudingen met het
aantal geënquêteerde medische specialisten als wegingscoëfficiënt
levert respectievelijk 25,21Í op voor het bedrijfskostendeel en 74,79~
voor het netto-honorariumdeel (hC). Wij wijzen erop met deze benadering
geen recht te doen aan het feit, dat de kosterropbrengst-verhouding per
specialisme verschilt. Dit zou te ondervangen zijn door een berekening
per specialisme te maken. Rovendien wordt op deze wijze onvoldoende
rekening gehouden rnet het feit, dat voorzover een deel van de kosten
een vast karakter draagt de praktijken met een kleinere omzet een
ongunstiger kosten-opbrengst-verhouding te zien geven.

Schema ter bepaling van de minimaal verplichte deelname in de S.P.M.S.

jaar- pensioen- bruto praktijkinkomen h~, (- ~,7479 RPI)
premie opbouw ( RPI)

lx 3499 lx 130, 6~ RP I~ lx 3625~ hC ~ lx 27111, 4

2x 3499 2x 13~, 60 lx 3625~ ~ RP I ~ 2x 3625~ lx 27111, 4 ~ hC ~ 2x 27111, 4

4x3499 4x13~,6~ 2x3625~ ~ RPI ~ 3x3625f1 2x27111,4 ~ hC ~ 3x27111,4

hx3499

--

6x13~,6(1

{----,-~ s

3x3625~ ~ RPI

- -------------

3x27111,4 ~ h~

-----

Met de verplichte deelname wordt per 1000 premie een "waardevast en
welvaartsvast" ouderdomspensioen opgebouwd van 37,325 per deelnemings-
jaar en een weduwen- en wezenpensioen van 7Q resp. 141~1) van het oudex~
domspensioen. Het invaliditeitspensioen is beperkt tot overname van de

1) Volle wezen 2Ri,.
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premiebetaling tot 65-jarige leeftijd bij volledige invaliditeit als
specialist.2)

ne vrijwillige deelname
De specialist 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 S.P.M.S. tot het nivesu van het pensioen van de vergelijkbare ambte-
naar. Voor wat betreft de premie gaan we uit van het tarief dat de
S.P.M.S. hanteert voor vrijwillige deelname: een jaarpremie van 2794
per tranche van 13~,60 (d.i. 21,394 premie per f 1,- pensioenopbouw).
Met de randvoorwaarden die door de S.P.M.S. voor vrijwillige deelname
worden gesteld wordt door ons geen rekening gehouden ( de reden waarom
staat vermeld ín bijlage 4).
In een aantal gevallen, nl. als 46294 ~ h~ ~ 51544, 54223 ~ h~ ~ 74047
en 81333 ~ h~ ~ 96620 i s de verplichte deelname bij de S.P.M.S. zo
hoog, dat de specialist verplicht een hoger pensioen opbouwt dan de
vergelíjkbare ambtenaar. Met deze hogere opbouw wordt door ons rekening
gehouden doordat we een correctie aanbrengen in de vorm van een ne a-
tieve vríjwillige deelname bij de S.P.M.S. ( In bijlage 4 wordt terzake
een voorbeeld uitgewerkt).

De premie
In bijla~;e 4 is berekend welke premie de specialist moet betalen om bij
de S.P.M.S. een zelfde pensioen te verzekeren als dat van de vergelijk-
bare ambtenaar.
Fxpliciete vooronderstelling bij deze berekening is, dat de basis voor
het ouderdomspensioen van de vergelijkbare ambtenaar - de zgn. "middel-
som" - na correctie voor welvaartsgroei, gelijk is aan het honoraritm
(hA) op dit moment. Dit komt overeen met de al eerderl) gemaakte veron-
derstelling, dat de vergelijkbare ambtenaar wordt geacht geen periodie-
ke verhogingen te ontvangen.
De pensioenpremie voor de specialist - vrij beroepsbeoefenaar komt
aldus uít op

2) Het invaliditeitspensíoen komt aan de orde onder het hoofd sociale lasten.
1) Hoofdstuk 1.
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pC s 0,37439 hA - 6552 f 705 K (K - 1,2,4 of 6)

Substitutie voor K geeft de volgende relatie tussen pC en hA.

pC m 0,37439 hA - 5847 als hC ~ 27111
a 0,37439 hA - 5142 " 27111 ~ hC ~ 54223
~ 0,37439 hA - 3732 " 54223 ~ hC ~ 81334
~ 0,37439 hA - 2322 " 81334 ~ hC

ad (3) Sociale verzekeringspremies: s~, - s1C f s2C

(pCl)
(pC2)

(PC3)
(PC4)

Premies volksverzekeringen: s1C
ne specialist moet terzake zowel het werknemers- als het werkgeversdeel
betalen.
AOW, At1W, Ai~TAZ, AAt1, AKW: (0 ,104f0, 015) (1~-0, 223f0, 16f0, 068) ~ 0,17267

over maximaal 38800 ( premiegrens).

a . . als (hC - pr) ~ 38800 ; s1C - 0,17267 (hC - PC) (V1)

als (hC - pC) ~ 38800 ~ s1C - 0,17267 (38800) ~ 6700 (V2)

Premies werknemersverzekeringen: s2C
W.W. en wachtgeld:
Het werkloosheidsrisíco is voor de specialist in 1977 weliswaar klein,
doch niet nihil. In verband met de beïnvloedbaarheid van het risico, is
dit nauwelijks op een redelijke wijze bij een particuliere verzeke-
ringsmaatschappij onder te brengen. Het risico is daarom voor ons niet
in een jaarpremie te vertalen. 14et (een premie voor) een wachtgeldve~
zekering wordt daarom door ons geen rekening gehouden, hetgeen men zich
bij vergelijking van de honoreringsvormen goed dient te realiseren.

7.iektewet, W.A.O.:
Na 1 jaar arbeidsongeschiktheid heeft de medisch specialíst recht op
een A.A.W.-uitkering. Voor aanvullende voorzíeningen (een volledige
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voorziening voor het eerste jaar en aanvullende voorzieningen voor de
overige jaren) is de specialist op een particuliere verzekering aange-
wezen.
Wat betreft de omvang van de door de specialist te treffen voorzienirr-
gen aangaande een invaliditeitspensioen wordt door ons uitgegaan van de
voorzieningen die terzake gelden voor de ambtenaar (omschreven in
bijlage 5).
Rekening houdend met het feit dat de specialist na 1 jaar arbeidsonge-
schiktheid in aanmerking komt voor een AAW-uitkering en in geval van
volledige invaliditeit als specialist voor overname van de totale pen-
sioenpremie door de S.P.M.S. is in bijlage 7 een berekening gemaakt van
de premie die door de specialist moet worden betaald, om over een
invaliditeitsvoorziening te beschikken, welke die van de vergelijkbare
ambtenaar enigszins benadert. Voor de hiervoor benodigde aanvullende
voorzieningen is gekeken naar de verzekeringsvoorwaarden van "Artsen-
Onderlinge" en 'FM.O.V.I.R.-D.T.O.", beide op het punt van invalidi-
teitsverzekeringen voor artsen belangrijke verzekeringsmaatschappijen.
In bijlage 6 is een beschrijving gegeven van de mogelijkheden die
genoemde maatschappijen de vrije beroepsbeoefenaar bieden om een rege-
ling te treffen welke die van de vergelijkbare ambtenaar enigszins
benadert. Om dit laatste te bereiken is uit de mogelijkheden die de
maatschappijen bieden gekozen voor een pakket dat bestaat uit een
invaliditeitsverzekering en een zgn. eerstejaare verzekering bij -
"M.O.V.I.R.-n.T.O."1) ne te verzekeren bedragen wurden daarbíj zo
vastgesteld, dat uitgaande van
(1) een verwachte toename van het loonindexcijf er van Er~7 (deze groei-

voet wordt geacht te gelden voor hA, fA, zA, de AAi~F-uitkering,
premiegrenzen sociale verzekering, alsmede belastingvrije som,
reiskostenforfait en "4Z-regeling" der inkomstenbelasting).

(2) een groeivoet van de uitkeringen van "M.O.V.I.R.-D.T.O." bij volle-
dige invaliditeit2) van 5i,.

(3) volledige invaliditeit als specialist.
(4) meting over een uitkeringsperiode van 5 jaar.
(5) discontering tegen een rentevoet van 12y.

1) Deze keuze wordt nader toegelicht in bíjlage 9, par. 9.1.

2) In dat geval is tevens sprake van premievrijstelling.
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(6) en een toetredingaleeftijd jonger dan 45 jaar.
hetzelfde netto inkomen na belasting wordt genoten als door de verge-
lijkbare ambtenaar.
Voor de redelijk gecompliceerde berekeningen terzake zij verwezen naar
bijlage 7 e.v. De berekeningen resulteren in de volgende relatie tussen
s2C (~ premie arbeidsongeschiktheidsverzekering) enerzijds en hA en pC
anderzijds.

s2~0,10678hAf0,02357pc--774 als 28592 ~ hA ~ 32701-0,22071pC
~0,10195hA~0,02250pC-616 " 32701-0,22071pC ~ hA ~ 32850-0,22071pC
30,09777hAt0,02158p~-479 " 32850-0,22071pC ~ hA ~ 33166-0,22071PC
a0,09415hAf0,02078pC-359 " 33166-0,22~71pC ~ hA ~ 33498-0,22071pC
~0,09099hAf0,02008p~253 " 33498-0,22071pC ~ hA ~ 37993

" f " -243 " 37R89 ~ hA ~ 42394
" f " -234 " 42103 ~ hA ~ 32683~-0,87221pC

~0,08731hAf~~02329pC-114 " 32683f0,R7221pC ~ hA ~ 48522
v0,08731hAf0,02329pC103 " 48392 ~ hA ~ 54288
a " f " - 88 " 53794 ~ hA ~ 65190
~ " f " - 78 " 65073 ~ hA ~ 72613
3 " f " - 5R " 71962 ~ hA ~ 86630
- " f " - 52 " 86566 ~ hA ~ 96090
- " f " - 37 " 95587 ~ hA ~ 110742
~ " f " - 34 " 110703 ~ hA ~ 122490
- " f " - 23 " 122115 ~ hA ~ 140542
- " f " - 1~ " 140503 ~ hA ~ 155411
- " f " - 6" 154962 ~ hA ~ 200282
- " t " - 4" 200256 ~ hA ~ 221433
- n f " f 7" 2?1nR0 ~ hA

(sl)
(s2)
(sg)
(s4)
(s5)
(s6)
(s7)
(sg)
(s9)
(sl0)
(sll)
(s12)
( s13)
(s14)
(s15)
(s16)
(s17)
(s18)
(s19)
(s20)

In bijlage 9 wordt o.m. aandacht besteed aan de bij de berekeningen in
acht genomen vooronderstellingen, hiervóór weergegeven onder (1) t~m
(6). Hierbij blijkt dat de veronderstellingen (3) (volledige invalidi-
teit als specialist) 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



12

Indien in plaats van volledige invaliditeit wordt uitgegaan van 75i
invaliditeit met volledige benutting van de 257: restcapaciteitl) dan
resulteert dit, uítgaande van een hA a 60000, in een te verzekeren
bedrag (W') dat 1,5 maal (!) zo hoog ligt. Welke invaliditeits-
situatie in hoeverre als uitgangspunt voor de berekeningen dient te
worden genomen is afhankelijk van de mate van vbbrkomen in de prak-
tijk en die is ons níet bekend. Duidelijk is dat een op grond van
volledige invaliditeit berekend te verzekeren bedrag onvoldoende
dekking biedt bíj onvolledige invaliditeit en omgekeerd een op grond
van onvolledige invaliditeit berekend te verzekeren bedrag een te
grote dekking biedt bij volledige invaliditeit. De oorzaak hiervan
ligt in het feit dat de premievrijstelling voor zowel ouderdomspen-
sioen (S.P.M.S.) als arbeidsongeschiktheidsverzekering ("M.O.V.I.R.-
D.T.O.") alleen aan de orde zíjn bij volledige invaliditeit.
Indien in plaats van een toetredingsleeftijd van jonger dan 45 jaar
wordt uitgegaan van 45-54 jaar dan resulteert dit, uitgaande van een
hA - 60000 in een 27i hogere premie. Omdat bijna alle specialisten
hun beroepsuitoefening starten op een leeftijd jonger dan 45 jaar is
veronderstelling (6)
Veranderingen in de
veranderingen in het
i~ s 0,1175 i.p.v.
i~ a 0,08 i.p.v.r
n' ~ 10 i.p.v.

echter vrij aannemelijk.
overige veronderstellingen geven slechts kleine
te verzekeren bedrag resp. de premie.
ic a 0,065 geeft een 1,37' hogere premie
ir a 0,12 geeft een 1,97 lagere premie
n a 5 geeft een 67 lagere premie

ad (4) Inkomen vbbr belasting: y~
yc ~ hc - pc - s1c - S2r,

ad (5) Inkomstenbelasting: b~
Het belastbaar inkomen is y~.
Met behulp van de inkomstenbelasting-tabel kan de verschuldigde inkom-
stenbelasting worden berekend nadat rekening is gehouden met aftrek van
een belastingvrije som van 12399 (- n0)~
De uit de inkomstenbelasting-tabel af te leiden relaties zijn hetzelfde
als voor de ambtenaar (pag. 3 onder) waarbij voor yA - nA dient te

1) Bewust is gekozen voor een extreme, wellicht nogal theoretische, situatie.
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worden gelezen yC - nC.
Substitueren we voor yc - nc ~ hC - pC - siC - s2C - 12399 dan geldt
voor b~.:

b~, ~ 0,32 (hCpC s1C s2C) - 5098 als 25395
~ 0,40 (" " " " ) - 7896 " 34962
~ 0,50 (" " " " ) - 12280 " 43838
~ 0,59 (" " " " ) - 17489 " 57871
- 0,64 (" " " " ) - 21284 " 75884
~ 0,67 (" " " " ) - 24165 " 96021
~ 0,70 (" " " " ) - 27790 " 120805
- 0,72 (" " " " ) - 31197 " 170371

ad (6) Netto inkomen na belasting: x~,
xC ~ hC - PC ' s1C - s2C - bC

hC PC s1C s2C ~ 34962
" " " " ~ 43838
~~ ~~ ~~ ~~

~~ ~~ ~~ ~~
~ 57871
~ 75884

" " " " ~ 96021
~~ ~~ ~~ ~~

~~ ~~ „ ~~

~~ ~~ ~~ ~~

~ 120805

~ 170371

(bCl)

(bC2)

( bC3)

(bC4)

(bC5)

(bC6)

(bC7)

(bC8)

waarbij:
- s1C a 0,17267 (hC - pC) als hC - pC ~ 38800 (V1)

~ 6700 als hC - pC ~ 38800 (V2)
- voor pC gelden de relaties weergegeven op pagina 9(PC1 t~m PC4)
- voor bC gelden de relaties weergegeven op pagina 13 (bCl t~m bCg)
- voor s2C gelden de relaties weergegeven op pagina 11 (sl t~m s20)

Substitutie voor s2C kan echter nog niet plaatsvinden omdat de relatie
tussen hA en hC nog niet bekend is, zodat de intervalgrenzen nog niet
kunnen worden geplaatst. Substitutie voor s2C vindt daarom pas plaats
in hoofdstuk .3.

Substitutie van de voor b~,~ pC en s1C geldende relaties in de vergelij-
king voor xC geeft de volgende relaties tussen xC en hC (voor een
toelichting op de berekeningen zij verwezen naar bijlage 3, par. 3.2).
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xC e 0,56258h~0,21062hÁ 0,68s2Cf7991
als 25553t1,20871s2CF-0,37439hA ~ hC ~ 33657f0,37439h~

1

x~ ~ 0,68h~ 0,25459hA 0,68s2Cf4039
als 33657f0,37439hA ~ hC ~ 36520fs2Cf0,37439hA

xC ~ 0,6h~;-0,22463hA-0,6 s2Cf6961
als 36520fs2~.f-0,37439hA ~ hC ~ 54222

xC ~ 0,6hC-0,22463hA0,6 s2Cf6115
als 54222 ~ hC ~ 46806-~s2~0,37439hA

xC ~ 0,5hC-0,18720hA0,5 s2Cf10796
als 46806fs2~,.~0~37439hA ~ hC ~ R1333

xC : 0,5hC-0,18720hA0,5 s2Cf10091
als 81333 ~ hC ~ 62249fs2Ct0,37439hA

xC a 0,41h~-0,1535hA0,41s2Cf15694
als 62249fs2C-~-0,37439hA ~ hC ~ R0262f0,37439hA~-s2C

xC ~ 0,36h~0,13478hA0,36s2Cf19708
als 80262fs2C.~.0~37439hA ~ hC ~ 100399fs2C-F0,37439hA

xC ~ 0,33hC-0,12355hA-0,33s2Cf22720

als 1003A9fs2~C~37439hA ~ h~ ~ 12.5183fs2~-0,37439hA

xC ~ 0,3hC-0,11232hA-0,3s2Ct26477
als 1251R3-Es~~0,37439hA C hC ~ 1 7 4 7 4 9-1-s2~F0,37439hA

xC - 0,28hC - 0,10483hA-0,28s2Cf29971
als 174749fs2Cf0,37439hA ~ hC

~xCS)
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HOOFDSTUK 3. VERGELIJKING VAN DE HONORERING VAN DE MEDISCH SPECIALIST - VRIJ
REROEPSREOEFENAAR MET DIE VAN DE AMRTENAAR

Par. 1. Inleiding

In dít hoofdatuk worden de honorering van de specialist - vrij beroepsbeoefe-
naar en die van de ambtenaar met elkaar vergeleken. De beíde honoreringsvormen
kunnen aan elkaar worden gekoppeld via een doelstellingsfunctie.
Als doelstellingsfunctíe wordt hier gekozen voor een gelijke netto situatie:
"iJitgaande van een gelijkheid van het netto inkomen na belasting, hoe verhou-
den zich dan de honoraria als we als nevenvoorwaarde stellen, dat de "sociale
zekerheid" bij benadering op hetzelfde niveau ís gebracht".

Par. 2. Vergelijking van de "sociale zekerheid" van de medisch specialist -
vrij beroepsbeoefenaar met die van de ambtenaar

(a) Pensioenen

In bijlage 5 is 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 zit in een eindrang.
tJat betreft het ouderdoms-, weduwen- en wezenpensioen voor de specialist -
vrij beroepsbeoefenaar wnrdt uitgegaan van de verplichte deelname bij de
Stichting Pensioenfonds voor Medische Specialisten, uitgebreid met een -in een
aantal gevallen zelfs negatieve- vri.jwillige deelname tot het niveau van het
pensioen van de vergelijkbare ambtenaar; de pensioenpremie van de apecialist -
vri.j beroepsbeoefenaar is dan ook gedefinieerd als een f~mctie van het hono-
rarium van de vergelijkbare ambtenaar.
Wat betreft het arheidsongeschiktheidsrisico is in hoofdstuk 2 en bijlage 7
uitvoerig aandacht besteed aan de mogelijkheid om voor de specialist voorzie-
ningen te treffen welke die, welke gelden voor de vergelijkbare ambtenaar,
enigszins benaderen. De premie voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor
de specialist is dan ook gedefinieerd als een functie van het honorarium van
de vergelijkbare ambtenaar.
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(b) Wachtgeldregeling

In bijlage 5, par. 5 is de wachtgeldregeling voor de ambtenaar weergegeven.

Wat betreft het werkloosheidsrisico voor de speciaist - vrij beroepabeoefe-

naar, zijn wij er niet in geslaagd tot een aanvaardbare kwantificering te

komen. De reden daarvan is dat dit risico, gezíen de beinvloedbaarheíd ervan

door betrokkene, niet op een redelijke wijze bij een particuliere verzeke-

ringsmaatschappij is onder te brengen. De vergelijking met de ambtenaar vindt

derhalve plaats zonder dat voor de vrije beroepsbeoefenaar met een werkloos-

heidsvoorziening rekening is gehouden.

par. 3. Ae relatie tussen het "honorariun" van de medisch specialist - vrij
beroepsbeoefenaar ( h~) en van de ambtenaar (hA) bij gelijkheid van het
netto inkomen na belasting.

Doelstellingsfunctie: xA ~ x~

Substitutie voor xA resp. x~ van de in hoofdstuk 1 resp. 2 berekende relatie

tot hA en h~ geeft de volgende relatie tussen hA en h~. Voor een toelichting

op de berekening zij verwezen naar bijlage 11, par. 11.1.



h~, ~

a

a

1,373
1,36777
1 ,36325
1,35933
1,35591
1,47363

1 ,35589
1,35589
1,35589
1,53251
1 , 53?.51
1,53003
1,35343
1,35343

1,35343
1,35343
1,54725
1,35342

1,35342
1,35342
1,47606
1,35342

1,35342
1,35342

hA f 7036 als
hA f 7199 "
hA f 7341 "
hA f 7465 "
hA f 7575 "

hA f 3762 "

hA f 7786 "

hA f 9224 "

hA f 9234 "

hA f 1782 "

hA f 2095 "

hA f 2203 "

hA -F 9961 "

hA f 9~72 "

hA f 11415 "

hA f 11R62 "

hA f 831 "

hA f 12334 "

hA f 12344 "

hA ~- 12932 "

hA f 3594
hA f 13294
hA f 13300
hA f 13753

1,4337 hA f
1,35342 hA f

5885
14027
14030
14368
329~

14688
14692
15098

- 1 ,35342 hA f
~ 1,35342 hA ~
~ 1,44173 hA f
~ 1,35343 hA f
- 1,35343 hA f
- 1,35343 hA f

1,41649 hA f 3703
1,35342 hA f 15358
1 ,35342 hA f 15360
1,35342 hA f 1567R
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28592 ~ hA ~ 31253
31253 ~ hA ~ 31391
31391 ~ hA ~ 31683
31683 ~ hA ~ 31990
31990 ~ hA ~ 32377
32378 ~ hA ~ 34167
34167 ~ hA ~ 34248
34167 ~ hA ~ 37993
37889 ~ hA ~ 42191
42191 ~ hA ~ 42394
42103 ~ hA ~ 43697
43697 ~ hA ~ 43932
43932 ~ hA ~ 48522
48392 ~ hA ~ 52726
51660 ~ hA ~ 54288
53794 ~ hA ~ 56902
56904 ~ hA ~ 59335
59335 ~ hA ~ 65190
65073 ~ hA ~ 72613
71962 ~ hA ~ 76125
76127 ~ hA ~ 79092
79092 ~ hA ~ 86630
86566 ~ hA ~ 96090
95587 ~ hA ~ 9R~23
98023 ~ hA ~ 101400
101400 ~ hA ~ 110742
110703 ~ hA ~ 122490
122115 ~ hA ~ 125410
125414 ~ hA ~ 129098
129098 ~ hA ~ 14054?.
140503 ~ hA ~ 155411
154962 ~ hA ~ 180735

180733 ~ hA ~ 184788

184788 ~ hA ~ 200282
200256 ~ hA ~ 221433
221080 ~ hA

(hCl)
(hC2)
( hC3)
(hC4)
( hC5)
(hC6)
(hC7)

(hC8)
(hC9)
(hC10)
(hCll~
(hC12)
( hC13~
(hC14)
(hC15)
(hC16)
(hC17)
(hC18)
(hC19)
(hC20)
(hC21)
(hC22)
(hC23)

(hC24)
(hC25)
(hC26)
(hC27~
(hC28)
(hC29)
(hC30)
(hC31)
(hC32)
(hC33)

(hC34)
(hC35)

(hC36)
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Omgekeerd kan de relatie als volgt worden weergegeven.
hA s 0,72833 hC - 5125 als 46294 ~ hC ~ 49947

a 0,73112 hC - 5263 " 49945 ~ hC ~ 50134
: 0,73354 hC - 5385 " 50135 ~ hC ~ 50533
~ 0,73566 hC - 5492 " 50533 ~ hC ~ 50950
~ 0,73751 hC - 5587 " 50951 ~ h~, ~ 51476
~ 0,67860 hC - 2553 " 51475 ~ hC ~ 54111
e 0,73752 h~ - 5742 " 54112 ~ hC ~ 54222

' 0,73752 hC - 6803 " 55551 ~ hC ~ 60739
' 0,73752 hC - 6810 " 60607 ~ hC ~ 66440
- 0,65252 hC - 1163 " 66441 ~ hC ~ 66752
' 0,65252 hC - 1367 " 66619 ~ h~ ~ 69061
~ 0,65358 hC - 1440 " 69061 ~ hC ~ 69420
~ 0,73886 h~, - 7360 " 69420 ~ hC ~ 75633
~ 0,73886 hC - 7368 " 7546R ~ hC ~ 81333
~ 0, 73RR6 h~. - 8434 " ~i 1333 ~ hC ~ 84890
~ 0,73886 hC - 8764 " 84668 ~ hC ~ 88875
a 0,64631 hC - 537 " 88875 ~ hC ~ 92637
a 0,73887 hC - 9113 " 92639 ~ hC ~ 100563
' 0,73887 hC - 9121 " 100416 ~ hC ~ 110620
- 0,73887 hC - 9555 " 110327 ~ hC ~ 115961
s 0,67748 hC - 2435 " 115962 ~ hC ~ 120339
- 0,73887 hC - 9823 " 120339 ~ hC ~ 130541
3 0,73887 hC - 9827 " 130459 ~ hC ~ 143350
: 0,73887 hC - 10162 " 143123 ~ hC ~ 146420
' 0,69750 hC - 4105 " 146420 ~ hC ~ 151262
~ 0,73887 hC - 10364 " 151263 ~ hC ~ 163907
s 0,73887 h~, - 10366 " 163R57 ~ hC ~ 179810
z 0,73R87 hC - 10616 " 179641 ~ hC ~ 184100
a 0,69361 h~, - 22g2 " 184103 ~ hC ~ 189415
3 0,73886 hC - 1OR52 " 189413 ~ hC ~ 204902
a 0,73886 h~, - 10855 " 204853 ~ hC ~ 225030
~ 0,73886 h~ - 11155 " 224829 ~ hC ~ 259711
s 0,70597 h~. - 2614 " 259709 ~ hC ~ 265453
~ 0,73887 hC - 11348 " 265454 ~ hC ~ 286424
~ 0,73R87 hC - 11349 " 286390 ~ hC ~ 315051
~ 0,73887 hC - 11584 " 314892 ~ hC

(hCl)
(hC2)
(hC3)
(hC4)
(hC5)
(hC6)
(hC7)
( hCg)
(hC9)
(hC10)
(hCl l)
(hC12)
(hC13)
(hC14)
(hC15)
(hC16)
(hC17)
(hC18)
(hC19)
(hC20)
(hC21)
(hC22)
(hC23)
(hC24)
(hC25)
(hC26)
(hC27)
(hC28)
(hC29)
(hC30)
(hC31)
(hC32)

(hC33)
(hC34)

(hC35)
(hC36~



19

Grafisch verloopt de relatie tussen hA en h~ als volgt:

Figuur 1

Relatie tussen het "honorarium" van de specialist - vrij beroepsbeoefenaar
(h~) en dat van de vergelijkbare ambtenaar (hA) in 1977 (X 1000).
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Middels subatitutie is nu de relatie tussen xC en hC (pagina 14) te vereenvou-
digen. De relatie kan nu als volgt worden weergegeven. De grafische weergave

vindt U in figuur 2a.

~xC

3

0,43732 hC ~- 6356
0,43899 h~, f 6272
0,44045 hC f 6199
0,44172 h~, f 6135
0,44284 hC f 6077
~,40746 h~ f 7899
0,39074 hC f R804
0,39074 h~ f R242
0,39074 hC f 8239
0,34571 h~. ~ 11755
0,34571 hC f 11274
0, 346?.7 hC f 11236
0,32621 hC f 12628
0,32621 h~, f 12624
0,32621 hC f 12154
0,32621 hC f 12224
0,28534 hC f 15855
0,26749 h~, ~ 17510
0,26749 hC f 17507
0,26749 hC ~ 17583
0,24527 hC f 20160
0,23488 h~, f 21412
0,23488 hC f 21410
0,2153 h~, f 24328
0,22172 hC f 23387
0,2153 hC f 24358
0,2153 hC f 24358
0,2153 hC } ~4393

0,20211 hC f 26822
0,19572 hC f 28032

- n,19572 hC f 28031

als 46294 C hC ~ 49947

- 0,19572 h~, f 28069 "

49945 ~ h~. ~ 50134
50135 ~ hC ~ 50533
50533 ~ hC ~ 50950
50951 ~ hC ~ 51476
51475 ~ h~ ~ 54111
54112 ~ hC ~ 54222

55551 ~ hC ~ 60739
60607 ~ hC ~ 66440

66441 ~ hC ~ 66752
66619 ~ hC ~ 69061
69061 ~ hC ~ 69420
69420 ~ hC ~ 75633
75468 ~ hC ~ 81333
81333 ~ hC ~ 84890
84668 ~ hC ~ 88875
88875 ~ hC ~ 92637
92639 ~ hC ~ 100563
100416 ~ hC ~ 110620
110327 ~ hC ~ 115961
115962 ~ hC ~ 120339
120339 ~ h~ ~ 130541
130459 ~ hC ~ 143350
143123 ~ hC ~ 146420
146420 ~ hC ~ 151262
151263 ~ h~. ~ 163907
163857 ~ hC ~ 179810

179641 ~ hC ~ 184100
184103 ~ hC ~ 189415
189413 C hC ~ 204902
204853 ~ hC ~ 225030

224829 ~ hC ~ 259711

(xC3)

(xC4)
~~

(xC5)

(xC6)

(xC8)

(xC9)

(xC10)
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xC ~ 0,18701 h~ f 30332 " 259709 ~ hC ~ 265453
a 0,18267 h~ f 31483 " 265454 ~ hC ~ 286424
9 0,18267 hC f 31482 " 286390 ~ hC ~ 315051
~ 0,18267 h~, f 31509 " 314892 ~ h

~xCll~
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In figuur 2b is weergegeven hoe bij diverse waarden
voor h~ deze wordt verdeeld over netto inkomen na
belasting (x~) enerzijds en sociale en andere
verzekeringspremies en inkomstenbelasting anderzijds.

Fíguur 2a: relatie tussen het "honorarium"
(h~) en het netto inkomen na
belasting (x~) voor de specialist
- vrij beroepsbeoefenaar in 1977. -~

Figuur 2b: procentuele verdeling van het
"honorarium" (h~,) voor de specialist
- vrij beroepsbeoef.enaar over het
netto inkomen na belasting (x~)
enerzijds en sociale en andere
verzekeríngspremies en inkomsten-
belasting anderzijds.
j

xC
hC

pzemie ovdcrdomspc~sioen (pC)
premie Snvalidlteitspensicen (s2C)
premies wlk4verzekeringen (s1C)
lnkomstenbclastir.q (bC)

310 r h` K 100J

AO 1 . xC x 1000

~~20 30 AO 50 60 70 80 90

ni w i~ca
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Par. 4. Het aankledingspercentage

Onder aankledingspercentage wordt door ons verstaan: het percentage waarmee

het honorarium van de vergelijkbare ambtenaar (hA) moet worden verhoogd om een

"honorarium" voor de specialist - vrij beroepsbeoefenaar (hC) te krijgen van

een zodanige omvang dat:

(1) de specialist hieruit de nodige sociale voorzieningen kan treffen tot bij

benadering het niveau dat terzake geldt voor de vergelijkbare ambtenaar

(met uitzondering van een wachtgeldregeling).
(2) de specialist na aftrek van de met de sociale voorzieningen gemoeide

kosten eenzelfde netto inkomen na belasting heeft (xC) als de vergelijkba-
re ambtenaar (xA).

In de door ons gebruikte symbolen is het aankledingspercentage (e):

h
e ~ (hC - 1)1007.

A

Het verloop van het aankledingspercentage bij verschillende omvang van hA

resp. hC kan goed in beeld worden gebracht door het aankledingspercentage te
berekenen voor de intervalgrenzen (hCl) -(hC36) (Pag.17-18). Dit is geschied
in bijlage 11, par.11.2. Het aankledingspercentage blijkt zich te bewegen
tussen de 62,59y (bij een hC van 55551) en 42,2Ry (bij een hC van 315051). De
grafísche weergave vindt u in figuur 3 en 4(pag. 24-25).

In een brief van de Minister van Economische Zaken aan de Ttiweede Kamer, geti-
teld "Prijsbeleíd 1978"1) 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. nit "aankledingspercentage" is voor 197R voorlopig vastge-
steld op 45, zijnde ca. 25i voor pensioenen (gebaseerd op het "Rapport Werk-
groep Inkomens Vrije Reroepsbeoefenaren") en ca. 20; voor de waarde van de
sociale voorzieningen"; en voorts: "Nadere studie en overleg met betrekking

1) 'It~teede Kamer, zítting 197R-1979. 15420, nr. 3.
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Figuur 3. Relatie tussen het "honoraríum" van de specialist - vrij beroepsbe-
oefenaar (h~) en het aankledingspercentage.
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Figuur 4. Relatie tussen het honorarium van de vergelijkbare ambtenaar (hA) en

het aankledingspercentage.
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tot de onderbouwing van dit percentage zijn nodig. Hieruit zou een differen-
tiatie per beroepsgroep kunnen voortvloeien."

Kíjken we naar de resultaten van onze berekeningen zoals weergegeven in figuur

3 en 4 en bijlage 11, par. 11.2, dan blijkt dat naarmate het honorarium lager
ligt, het benodigde aankledingspercentage hoger is. Dit betekent dat een
differentiatie van het aankledingspercentage niet alleen gewenst i s per be-
roepsgroep, maar ook per inkomensklasse ( eventueel zelfs gekoppeld aan huwe-
lijkse staat en gezinssamenstelling). "Het" aankledingspercentage bestá~t
niet!
Hantering van een uniform aankledingspercentage leidt tot een bevoordeling van
specialisten met hoge inkomens respectievelijk benadeling van specíalisten met
lage inkomens, hetgeen nogal haaks staat op het beleid, dat de overheid ten
aanzien van de specialisteninkomens uitdraagt.
Hantering van gedifferentieerde aankledingspercentages is voor specialisten,
gezien de wijze van honorering, voorzover het hulp aan ziekenfondsverzekerden
betreft niet eenvoudig, doch niet onmogelijk. Wat betreft de honorering van
hulp aan particulieren is hantering van gedifferentieerde aankledingspercenta-
ges mogelijk i ndien het totaal aantal verrichtingen ergens op aanvaardbare
wijze wordt geregistreerd of op aanvaardbare wijze uit andere gegevens kan
worden afgeleid. In par. 7 wordt nader op zo'n "degressief tariefsysteem"
ingegaan.

Par. 5. Vergelijking van de "normatieve honorering" van de specialist - vrij
beroepsbeoefenaar op grond van het (aangeklede) gemiddelde van de
maxima van schaal 152, 153 en 154 B.B.B.R.A. met de specíalisten-hono-
raria volgens het interimrapport van de Commissie Structuur Honorering
Medische Specialisten ("Commissie van P4ansvelt").

In de landelijke honoreringsovereenkomst tussen Landelijke Specialisten Vere-
niging (L.S.V.) en de Vereniging van Nederlandse Ziekenfondsen (V.N.Z.) wordt
voor wat betreft de aanpassing van het netto-honoraríum-deel uitgegaan van de
veranderingen in het gemiddelde van de maxima van de B.B.B.R.A: schalen 152,
153 en 154. Vertalen we dit - gelíjk de Commissie Medische Specialisten ("Com-
missíe Frdbrink") - zodanig, dat we ter bepaling van het "normatieve honora-
rium" van de medisch specialist van voornoemd gemiddelde uitgaan, dan bedraagt
hA: 3(1C31R1 f 11236~i f 127712) 3 114420,3 (zie bijlage 1).
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Vervolgens is middels eindvergelijking ( hC27) op pag. 17 te berekenen:
als 110703 ~ hA ~ 122490 -~ hC - 1,35342 hA ~- 14030 - 168888.

Het aankledingspercentage bedraagt in dit geval e a(hC - 1)100y a 47,6y.1)
A

Alvorens deze normatieve hC te vergelijken met de specialístenhonoraria vol-
gens het interimrapport van de "Commissie van Mansvelt" geven we eerst een
bruto-netto berekening voor de "normatieve" specialist en de vergelijkbare
ambtenaar (beíden getrouwd, 2 kinderen) (toelichting in bijlage 11, par.
11.3).

"normatieve" vergelijkbare
specialist (C) ambtenaar (A)

honorariun h~. ~ 168888 hA a 114420
- pensioenpremie pC - 40516 pA Q 115R6

(ouderdomspensioen per deeln. jaar) (1696,10) (1696,11)

- premies volksverzekeringen s1C ~ 6700 -,-
- premie arbeidsongeschiktheidsverzekering s2C - 10913 -,-

dekking (invalid. pensioen MOVIR-ATO) (286,86~dag)
(eerstejaarsverzekering (idem)) (47,-~dag)
(wachttijd 2 dagen)

f interimregeling ziektekosten zA 3 3594
f kindertoelage kA - 1909
f gedeelte vak.toeslag afh. v. kindertal ~ a 254

a netto inkomen vóór belasting yC ~ 110759 yA s 108591
- inkomstenbelasting b~, - 50043 bA s 47871

s netto inkomen na belasting xC - 60716 xA a 60720

1) ne Commissie Medische Specialisten komt op basis van cijfers 1981 tot een
aankledingspercentage van 49,4~.
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Wíj wi jzen er in dit verband nogmaals op dat voor wat betreft het honorari~an
van de "normatieve" specialist geen rekening i s gehouden met een wachtgeld- en
werkloosheidsvoorziening. Gegevens terzake ontbreken. In navolging van de
"Commisaie Erdbrink" kan voorlopig worden gerekend met een forfaitaire toeslag
van O,O1hA.

Vervolgens vergelijken we het "normatieve honorariim" van de specialist - vrij

beroepsbeoefenaar met de honoraria volgens het interimrapport van de "Commis-
sie van Mansvelt".
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Vergelijking van het "honorarium" van de specialist - vrij beroepsbeoefenaar
volgens het interimrapport van de Commissie Honorering Medische Specialisten
met de "normatieve honorering" (~ a 168888) zoals op pag. 27 is berekend.

~~
opbrengst
minus
kosten
(vbbr af-
trek pen-
sioenpre-
mie)

Ír2T~- -~-

werkge-
versaan-
deel soc.
premies
en pen-
sioen-
premíel )

4)~ 1 f 5~
(4)-168888
verschil wex~
kelijk "honora-
rium" specia-
list (volgens
"rapport van
Mansvelt") en
"normatief
honorarium"2)

salaris (2)f(3)
'"honora-
rium"
specia-
list -
vrij be-
roepsbe-
oefenaar:
hC

abso-
luut

1. Oogheelkunde :
a. Solitair 233300
b. Maatschap 2142002. Keel-, neus- en oorarts:
a. Solitair 232700
b. Maatschap 226700

3. Chirurgie:
a. Solitair 338200b. Plaatschap 2789004. Orthopaedie:
a. Solitair 264300
b. Maatschap 274900

5. Gynaecologie:
a. Solitair 281500
b. Maatschap 2708006. Zenuw- en zielsziekten:
a. Solitair 196100
b. D1aatschap 235500

1730~
1100

7500
4600

4100

580~
9100

2500

14800
1200

4202
360

1875
1165

1004

1280
2442

683

3660
340

254802
215666

242075
232465

338200
284004

271380
286442

281500
273983

214560
237040

norariumT

in 9' van
"norma-
tief ho-

85914I 50,87
46772 27,69

73187I 43,33
63577 37,64

169312 100,25
115116 68,16

112492 66,61
117554 69,60

112612 66,68
105095 66,23

45672 27,04
68152 40,35

1) De door de "Commissie van ?tansvelt" genoemde salarisbedragen dienen nog teworden verhoogd met werkgeversdeel premies volksverzekeringen, - premieswerknemersverzekeringen (uitgezonderd werkloosheidsverzekering) alsmede methet werkgeversaandeel in de pensioenpremie (ca. 80y van de genoemde sala-rissen was pensioenplichtig). Voor de berekening zij verwezen naar bijlage11, par. 11.4.

2) Hierbij i s geen rekening gehouden met een forfaitaire toeslag voor wacht-geld~werkloosheidsvoorziening. Geschiedt dit wel, dan wordt het verschil 1144(-F 0,79') kleiner (voor 9.b. uiteraard groter) .
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(vervolg)1)

7. Aermatologie:
a. Solitair
b. Maatschap

8. Interne geneeskunde:
a. Solitair
b. Maatschap

9. Kindergeneeskunde:
a. Solitair
b. Maatschap

10. Cardiologie:
a. Solitair
b. Maatschap

11. Radiologie:
a. Solitair
b. Maatschap

12. Anaeathesie:
a. Solitair
b. Nlaatschap

13. Longziekten:
a. Solitair
b. Maatschap

14. ilrologie:
a. Solitair
b. Maatschap

(1)

184100
183800

23~1Of1
250200

162800
158500

345200
290900

267200
369300

195300
243800

291000
230000

2965n0
305600

(2) (3)

6700 I 1628

10000 2481
4900 1161

19000 4702
3600 915

14300 I 3517
14600 3807

3100 862
14600 3272

13400 I 3479
100 29

27600 I 6683
6500 1516

6?.00 1366
9500 2064

(4)

192428
183800
242581
256261

186502
163015

363017
309307

271162
387172

212179
243929

325283
238016

304066
317064

(5)

23540
14912

13,94
8,83

73693
87373

17614
-5873

194129
140419

102274
218284
43291
75041

156395
69128

135178
148176

43,63
51,73

10,43
-3,48

114,95
83,14

60,56
129,25

25,63
44,43

92,60
40,93

80,04
87,74

11ít voorgaande vergelijking blijkt dat de verschillen tussen de specialisten-

honoraria als weergegeven in het interimrapport van de Commissie van Mansvelt

en het door ons berekende "normatieve honorari~nn" voor 1977, over het algemeen
enorm groot zijn.
In 3 gevallen (chirurgie-solitair, cardiologie-solitair en radiologie-maat-
schap) is de afwíjking zelfs meer dan 100i,(!). In slechts ~én geval (kinderge-
neeskunde-maatschap) ligt het honorariun volgens het interimrapport van de
Commissie lager dan het door ons berekende "normatieve honorarium". In para-
graaf 7 zal nader c~m rden ingegaan op de specifieke problemen welke optreden
indien op grond van zulke grote verschillen wordt overgegaan tot een ingreep
in de specialistenhonorering. Gepoogd zal worden een aanzet te geven tot een
evenwichtiger tariefsysteem.

1) Voor benoeming der kolommen zij verwezen naar de vorige pagina.
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Par. 6. Vergelijking van de aankleding van het honoraríum van de vergelijkbare
ambtenaar (hh) volgens ons model (1977) met die volgens het rapport
van de Commissie Medische Specíalisten (1981).

In onderstaande staat vergelijken we het aankledingspercentage voor het "nor-
matieve honorarium" volgens ons model (1977) en dat volgens de "Commissie
Erdbrink" (1981).

(1) (2) (1)-(2)

'Cie Erdbrink"(1981) Ons model (1977) Verschil

absoluut in i van absoluut in 7 van in i van
hA hA hA

Honorarium vglb. ambt. hA 122293 100 y 114420 100 X -
Verschil in pensioenpremie:

PC - pp 31ROn 26,~ny 28930 25,287 0,727

Sociale lasten
Premies volksverzekeringen sl~. 104R1 8,57'h 6700 5,86y 2,71i

Arbeidsongeschiktheidsverz.s2C 12395 10,149~ 10913 9,54i, 0,609;
Tegemoetkoming ziektekosten zA 4881 3,99~ 3594 3,14i 0,85Y
Kindertoelage, extra vak. toesl.

kA } kV - 1) - 1) 2163 1,89i -1,899'
V.U.T. 924 0,76y - 2) - 2) 0,76y
Verschil in fiscale behandeling

bC - bA - - 2172 1,90Í -1,90i

Totaal 182774 149,46y 168892 147,619~ 1,857'

1) Speelt in 1981 nauwelijks omdat de kinderbijslagregeling voor de eerste 2
kinderen dan ook van toepassing is op zelfstandigen.

2) Speelde in 1977 nog niet.
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Een gedetailleerde analyse van de verschillen heeft pas zin als beide bereke-
ningen betrekking hebben op hetzelfde jaarl), vandaar dat we de geconstateerde
verschillen hier slechts globaal bespreken.
Voor een deel zijn de verschillen direct gevolg van veranderingen die bij de
berekeningen als het ware een gegeven vormen; voorbeelden hiervan zijn de
veranderingen in de post premies volksverzekeringen, het feit dat de kinder-
bijslagregeling in 1977 voor loontrekkers en zelfstandigen verschilde en de
opkomst van de V.U.T. na 1977.
Wat verder opvalt is dat de afwijking in de twee belangrijkste posten - pen-
sioenpremie en premie arbeídsongeschiktheidsverzekeríng - ondanks een ver-
schillende benadering, erg klein is.
Tenslotte wordt in ons model, in tegenstelling tot de berekening door de
"Commissie Erdbrink", rekening gehouden met een verschil in fiscale behande-
ling; dit houdt verband met het feit dat door ons expliciet is gekozen voor
gelijkheid van het netto inkomen na belasting.

Par. 7. F.en aanzet tot een evenwichtiger tarief.systeem.

In paragraaf 5 is reeds gewezen op de mogelijkheid dat de overheid op grond
van het verschil tussen het "normatieve honorarivn" voor de specialist - vrij
beroepsbeoefenaar en de specialistenhonoraria als weergegeven in het interim-
rapport van de Commissie Honorering Medische Specialisten, besluit tot een
ingreep in de specialistenhonorering.

Het leek ons praktisch om de mogelijkheden die er zijn, globaal als volgt
onder te verdelen.
1. ~laatregelen met handhaving van het vrij ondernemerschap.

a) met handhaving van de huidige systematiek.
Voorbeeld: een verlaging van alle tarieven voor specialisme x met y7.

b) met marginale verandering van de huidige systematiek.
Voorbeeld: invoering van een degressief tariefsysteem.

c) met ingrijpende verandering van de huidige systematiek.
Voorbeeld: een duidelijke versterking van het abonnementskarakter zoals
wordt voorgesteld door de "Commissie van Pfansvelt".

1) Wij zijn van plan om de berekeningen ook nog eens voor 1981 uit te voeren.
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2. Specialisten in loondienst.
a)als werknemer in dienst van het ziekenhuis.
b)als werknemer in dienst voor een andere instantie
c)als ambtenaar in dienst van gemeentelijke, provinciale of centrale
overheid.

7.olang door de overheid één variant niet dwingend wordt voorgeschreven is het
van belang te weten hoe de diverse varianten zich qua netto inkomen en sociaal
voorzieningenpakket tot elkaar verhouden. Het is daarbij van belang de zgn.
indifferentiepunten te kennen, dat wil zeggen die punten waarbij het voor de
specialist in kweatie economisch gezien (bij benadering) indifferent ís of hij
voor bijv. ambtenaar in dienst van de gemeente of het vrij ondernemerschap
kiest. Met behulp van het in dit rapport ontwikkelde model kunnen deze indif-
ferentiepunten betrekkelijk eenvoudig worden bepaald (voor wat betreft de
vergelijking met de alternatieven 2a en 2b dient het model dan nog wel te
worden uitgebreid met een hoofdstuk over de werknemer in de gezondheidszorg;
dit is echter betrekkelijk eenvoudig).

In deze paragraaf zullen wij ons beperken tot specifieke problemen die kunnen
optreden, indien men besluit tot maatregelen om het verschil tussen het "nor-
matieve honorariun" van de specialist - vrij beroepsbeoefenaar en de specia-
listenhonoraria als weergegeven in het interimrapport van de "Commissie van
Mansvelt", te verminderen met handhaving of ten hoogste met een marginale
verandering van het bestaande honoreringssysteem.

a) Algemene tariefsverlaging gespecificeerd naar specialisme

De meest eenvoudige ingreep is die waarbij op grond van het geconstateerde
verschil alle tarieven voor specialisme x met yy worden verlaagd.
Een eerste probleem dat hieruit voortvloeit is de mogelijkheid dat de specia-
listen, in een poging het inkomen op peil te houden, zullen trachten het
aantal verrichtingen met y~ te verhogen, hetgeen aan kosten een veelvoud met
zich meebrengt van de bij gelijkblijven van het aantal verrichtingen te ver-
wachten besparing.
Een tweede probleem dat hieruit voortvloeit is, dat met zo'n maatregel de
specialisten met lagere inkomens over het algemeen harder worden getroffen dan
de specialisten met hogere inkomens. T~e zullen trachten dit verschijnsel, dat
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samenhangt met het feit, dat in grote lijnen het verloop van de aankledings-

percentages vlakker is naarmate het honorarium hoger is (zie figuur 3 en 4)

aan de hand van een voorbeeld te verduidelíjken.

Voorbeeld
Aan de hand van het overzicht in par. 5 constateert de overheíd dat voor het
specialisme cardiologie in maatschapsverband het "honorariun" ca. 83X hoger

ligt dan het "normatieve honorarium" (168888). Op grond hiervan wordt besloten
tot een tariefsverlaging voor cardiologie van 40X.
(hider de veronderstelling dat omvang en samenstelling van de dienetverlening
gelijk blijft betekent deze tariefverlaging:
- voor een cardioloog met een inkomen van SOi boven het groepsgemiddelde

(3 309907), dat hij terugvalt van
h0 ~ 464R61 (vergelijkbaar met een ambtenarenhonorariu~n (hA) van 331888) tot
h~ a 278916 ( " " " " " " 194735)

- voor een cardioloog met een inkomen van SOi, onder het groepsgemiddelde
(- 309907) dat hij terugvalt van
h~, a 154954 (vergelijkbaar met een ambtenarenhonorarium (hA) van 104127) tot
h a 92972 ( " " " " " " 59581)C

Gemeten in honorarium van de vergelijkbare ambtenaar - en als men de ambtelij-
ke vergelijkíngsfiguur als uitgangspunt neemt, is dát een belangrijke maat-
staf- gaat de cardioloog met het hoge inkomen er 41,33X op achteruit en de
cardioloog met het lage inkomen 42,781;.

b) Invoerin~; van een degressief tariefsysteem

bl) Een degressief tariefsysteem in verband met het feit dat het benodigde
aankledingspercentage daalt naarmate het honorarium toeneemt.

Uitgangspunt i s het honorariumgedeelte van het tarief ( t) dat geldt voor de
"normatieve" paraktijk ~). Dit tariefgedeelte zal naar hoogte zo moeten zijn
vastgesteld, dat bij de hoeveelheden verrichtingen welke in een normpraktijk
omgaan, een "normatief honorarium" resulteert.l)
Rij het "normatief honorarium" (h~ - 168888) hoort een aankledingspercentage
(e -(h~ - 1)1007) van 47,6049'; is het "honorarium" hoger dan geldt een

A

1) Dit tarief hoeft niet gelijk te zijn aan het thans geldende tarief.
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lager aankledingspercentage en is het "honorarium" lager dan geldt een hoger
aankledingspercentage. 7ouden we nu een uniform tarief hanteren, d.w.z. geba-
seerd op één aankledingspercentage, dan zouden, gemeten in het honorarium van
de vergelijkbare ambtenaar, de specialisten met lagere inkomens minder en de
specialisten met hogere inkomens meer ontvangen dan dat men op grond van het
verschil tussen het werkelijke en het "normatieve honorarium" van de specia-
list - vrij beroepsbeoefenaar zou verwachten.
Vandaar het voorstel om het tarief te differentiëren afhankelijk van het
werkelijke aankledingspercentage dat in een bepaald geval van toepassing is.
Laten we trachten dit aan de hand van een tweetal voorbeelden te verduidelij-
ken.

Voorbeeld 1
Stel een specialist - vrij beroepsbeoefenaar heeft een "honorarium" (h~.) van
1~~~00. Uitgaande van een uniform aankledingspercentage van 47,604~ zou dit
overeenkomen met een ambtenarenhonorarium (hA) van 67749.
In werkelijkheid komt het echter overeen (zie pag. 18) met een ambtenarenhono-
rarium (hA) van 64774.
Een ambtenarenhonorarium van 67749 komt overeen (zie pag. 17) met een "specia-
listen-honorarium" (hC) van 1~4037. Voor een specialist - vrij beroepsbeoefe-
naar met een "honorarium" (exclusief tariefsaanpassing) van 100000 dient
daarom het honorariumgedeelte van het tarief (~ te worden verhoogd met
4,049'1) -, t - 1,0404 t.
Voorbeeld 2
Stel een specialist - vrij beroepsbeoefenaar heeft een "honorariun" (h0) van
2S0(100. Uitgaande van een uniform aankledingspercentage van 47,604Í zou dit
overeenkomen met een ambtenarenhonorarium (hA) van 169373.
In werkelijkheid komt het echter overeen (zie pag. 18) met een ambtenarenhono-
raríum (hA) van 173560.
Een ambtenarenhonorarium (hA) van 169373 komt overeen (zie pag. 17) met een
"specialisten-honorarium" (h~) van 244332. Voor een specialist - vrij beroeps-
beoefenaar met een "honorarium" (exclusief tariefsaanpassing) van 250000,
dient daarom het honorariumgedeelte van het tarief te worden verlaagd met
2,27i,1) ~ t - ~,973 t.

1) T1it percentage lijkt laag; het dient echter integraal d.w.z. op het volle-dige honorarium te worden toegepast.
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Ben soortgelijke berekening kan voor elke willekeurige waarde voor hC worden
uitgevoerd. In bijlage 11, par. 11.5 is dit gedaan voor de intervalgrenzen van
de eindvergelijkingen op pag. 17-18 ((hCl) t~~ (hC36))' ~ grond hiervan wordt
in figuur 5 het verloop van de relatieve hoogte van het honorariimgedeelte van
het tarief (t~) weergegeven als aanpassing hiervan plaatsvindt op grond van
het bij het betreffende "specialistecrhonorariim" (h~.) behorende aankledings-
percentage.
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Figuur S. Verloop van de relatieve hoogte van het honorariumgedeelte van het
tarief (t~) , als aanpassing hiervan plaatsvindt op grond van het
bij het honorari~an van de specialist - vrij beroepsbeoefenaar (h~)
behorende aankledingspercentage.
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Uit figuur 5 en de daaraan ten grondslag liggende tabel ín bijlage 11, par
11.5 valt te lezen, dat indien gekozen wordt voor een tariefsaanpassing op
grond van het bij het betreffend "honorarium" (h~). behorend aankledingspercen-
tage, het honorariumgedeelte van het tarief (t)

als h~ ~ 50950 ~ 9,969~ hoger dient te zijn dan t
als hC ~ 314890 -. 3,437' lager dient te zijn dan t
als h~ a 50950 -. 13,97 hoger dient te zijn dan de t behorend bíj

h~ a 314890

Indien men een dergelijk tariefsysteem op de totale specialístenhonorering
(zowel ziekenfonds als particulier) zou willen toepassen is registratie van
het totaal aantal verrichtingen per praktijk in feite noodzakelijk. Voorzover
zulk een totale registratie op praktische bezwaren stuit, zal men de toepas-
sing van het systeem moeten beperken tot de ziekenfondspraktijk of moeten
trachten met behulp van de registratie van het aantal verrichtingen voor
rekening van de ziekenfondsen en een omkering van de bewijslast voor het
particulier gedeelte alsnog tot een volledige toepassing te komen.

Het laatste laat zich - wederom - het eenvoudigst uitleggen aan de hand van
een voorbeeld. Stel de registratie van het aantal ziekenfondsverrichtingen
geeft voor de als solist werkende chírurg dr. X een jaaromzet van 220000. Op
grond van de cíjfers op pag. 17 van het "rapport van Mansvelt"1) kan hieruit
een totaal-omzet worden afgeleid van 105 x 220000 a 400000, hetgeen na aftrek
van (?4,Ri) kosten uitkomt op een h~ van 300800 (X ontvangt hiernaast geen
salaris van het ziekenhuis). Op grond van dit honorarium komt X in aanmerking
voor een íntegrale kortíng van het honorariungedeelte van het tarief inet
3,2i.2) Meent X dat het particulier gedeelte van zijn praktijkomzet aldus te
hoog is geschat dan is het aan hem om aan te tonen dat de feiten anders liggen
(omkering bewijslast).

1) iTiteraard zullen bij toepassing van dit tariefsysteem periodiek inkomensge-
gevens moeten worden verzameld.

2) nit komt neer op een bedrag van 9628, te betalen aan een centrale vereve-
ningskas.
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Voor toepassing in de praktijk ligt het voor de hand dat wordt overgegaan tot
de vorming van inkomensklassen waarvoor een bepaald tarief geldt. Voor zulk
een clustering biedt dit rapport het nodige basismateriaal. Hetzelfde geldt
indien men wil overgaan tot invoering van een systeem met dalende marginale
tarieven.

b2. Fen degressief tariefsysteem gericht op beperking van de omvang van het
vrije beroepa inkomen.

In aanwlling op, doch ook zonder toepassing van het onder bl omschreven de-
gressief tariefsysteem, kan worden besloten tot invoeríng van lagere tarieven
naarmate het honorariun van de specialist - vrij beroepsbeoefenaar een bepaald
bedrag (vaak zal dit het "normatieve honorarium" zijn) overschrijdt.
Met behulp van het in dit rapport ontwikkelde model, kan het effect van zulk
een maatregel op de inkomenssituatie van betrokkenen worden getoetst. Voor wat
betreft de praktische uitvoering gelden ook hier de opmerkingen, gemaakt onder
bl.

Par. R. Vermindering van het aantal eindvergelijkingen

Het bleek mogelijk met behulp van regressie-analyse het aantal eindvergelij-
kíngen (hCl t~m hC36) van 36 terug te brengen tot 11 (E1 t~m E11). Als uít-
gangspunt werd gesteld, dat de maximaal toegestane afwijking kleiner moest
zijn dan 15~ resp. ~9' van hA. De vergelijking diende ten hoogste derdegraads
te zijn, zo mogelijk van lagere orde. Teneinde de weergave van de uitkomsten
te vereenvoudigen, wordt
n - ~,~~1 hA.
Met inachtneming van het

de eindvergelijkingen
(F1) : hC - F,393,69 f

(61,16)

hC weergegeven als functie van n, waarbij

voorgaande bleek het mogelijk:
(hCl) t~m (hC~) te bundelen in (F1)
1394, 2 2 n
(1,95)1)

meervoudige correlatiecoëfficiënt: R - ~,999892
maximale afwijking: 81,48 (0,24Í van hA)

1) Tussen haakjes staat de standaarddeviatie van de erboven genoemde
coëfficiënt.
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de eindvergelijkingen (hC8) t~m (hC10) te bundelen in (E2)
(E~) : h~ s 9153,15 f 1357,89 n

(5,48) (0,14)1)
meervoudige correlatiecoëfficiënt: R ~ 0,99999956
maximale afwijking: 15,31 (0,047 van hA)

- de eindvergelijkingen (hCll) t~m (hC14) te bundelen in (E3)
(E3) : hC '-134747,60 f 10303,72 n- 184,2595 n2 f 1,262703 n3

(11385,61) (721,17) (15,1952) (0,106502)1)
meervoudige correlatiecoëfficiént: R ~ 0,99998478
maximale afwijking: 62,05 (0,147 van hA)

- de eindvergelijkingen (h~.17) t~m (hClg) te bundelen in (E6)

(E6) : hC '-167874,30 f 9517,543 n- 123,0564 n2 f 0,6171483 n3
(10755,82) (500,372) (7,7396) (0,0398045)1)
meervoudige correlatiecoëffici'ènt: R ~ 0,99998311
maximale afwijking: 102,03 (0,17X van hA)

- de eindvergelijkingen (hC?0) t~m (hC2g) te bundelen in (E7)
(E7) : hC '-528,65 f 1666,310 n- 1,7656 n2

(551,27) (13,211) (0,0787)1)
meervoudige correlatiecoëffici'~nt: R - 0,99998536
maximale afwijking: 125,22 (0,16X van hA)

- de eindvergelijkingen (h~.24) t~m (hC27) te bundelen in (Eg)
(Eg) : hC ' 13118,83 f 1361,392 n

(57,94) (0,530)1)
meervoudige correlatiecoéfficiënt: R ~ 0,99998005
maximale afwijking: 146,62 (0,15i van hA).

- de eindvergelijkingen (h~.~R) t~m (hC31) te bundelen in (Rg)
(Eg) ; h~ a-1213,57 f 1575,328 n 0,7721 n2

(633,38) (9,160) (~,0330)1)
meervoudige correlatiecoëfficiënt: R 3 0,99999303
maximale afwijking: 122,64 (0,109' van hA)

1) Zie voetnoot 1) op de vorige pagina.
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- de eindvergelijkingen (h~.3~) t~m (hC35)2) te bundelen in (E10)
(E10): h~ - t14170,43 t 1359,160 n

(23,57) (0,125)1)
meervoudige correlatiecoëfficíënt: R a 0,99999724
maximale afwijking: 126,79 (0,077, van hA)

Samenvattend kan de relatie tussen h~ en n(- 0,001 hA) als volgt beschreven
worden.

als 28592 ~ hA ~ 34248
i h~. ~ 6393,69 f 1394,22 n

als 34167 ~ hA ~ 42394

-. h0 ~ 9153,15 f 1357,89 n

als 42103 ~ hA ~ 52726

; h~, a-134747,60 t 10303,72 n- 184,2595 n2 f 1,262703 n3

als 51660 ~ hA ~ 54288

-. h~ - 11415 f 1353,43 n

als 53794 ~ hA ~ 56902

-~ h~, - 11862 i- 1353,43 n

als 56904 ~ hA ~ 72613

-~ h~, ~-167874,30 f 9517,543 n- 123,0564 n2 f 0,6171483 n3

als 71962 ~ hA ~ q60q0
t h~ --528,65 f 1666,310 n- 1,7656 n

als 955R7 ~ hA ~ 122490

-. h~ ~ 13114,33 f 1361,392 n

als 122115 ~ hA ~ 155411
2t h~ --1213,57 t 1575,328 n- 0,7721 n

als 154962 ~ hA ~ 221433
-~ h~. - -14170,43 f 1359,160 n

als 221080 ~ hA

-. h~ - 15678 f 1353,42 n

(E1)

(E2)

(Eg)

CE4)

(E5)

(E6)

(E7)

(ER)

(E9)

(E10)

(E11)

1) 7,ie voetnoot 1) op pag. 40.
2) F,indvergelijking h0,i6 wordt in deze bundeling niet meegenomen omdat deze

vergelijking geldt voor iedere h~, ~ 314R92.
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RIJLAGE 1. Jaarhonorariwn (hA) behorende bij de B.B.B.R.A.-schalen 70 t~m 154.

Voorbeeld: Rerekening van hA behorend bij het maximum van schaal 151.

Salaris: jan. t~m juni ' 77: 7x 7096; aug. t~m dec. : Sx 7367 ~ 865f17

Vakantietoeslag:

7,R7, sal. juni '76 t~m mrt. '77, 89' sal. april, mei '77

~ 0,07R (6R24~-6x 6854f3'c 7096) ~- O,f18 (2x 7096) s 6536
Nabetaling: 12,57127' (sal. nov. '77f18) a 0,125712 (7367f18) 3 944
Totaal ~ hA 93987
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SCHAAL EN AANTAL PERIODIEKEN B.B.B.R.A.

70
n
1
2 82
3 Ó 89
4 1 0
5 2 1 93
6 4 2 0 103

6 4 2 0
8 6 4 1

8 6 2
8 3
4
5
6

112
0
1
2 114
3 ~ 115
4 1 0
5 2 1
6 3 2 130
7 4 3 0 131
8 5 4 1 0
9 6 5 2 1

10 7 6 3 2
4 3
5 4

6 5 0
7 6
8 7

148
149a

1
2
3
4
5
6
7

0
1
2
3 150
4 0
5 1
6 2 151
7 3 0
8 4 1
9 5 2 152 154

10 6 3 0 Ó
11 7 4 1 1
12 8 5 2 153 2

6 3 0 3
7 4 1 4
8 5 2 5

6 3 6
7 4 7
8 5 8

6 9
7 10
8 11

12
13
14
15
16

hA

25216
26802
28419
30032
31664
33241
34949
36653
38350
40036
41727
43422
45287
47158
49028
50894
52772
54637
56507
58378
60244
62121
64003
65873
67783
69609
71949
74294
76639
78984
81324
83669
86146
88757
91375
93987
97073
100115
103181
1~6248
10931~
112368
115442
118502
121569
124629
127712
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BIJLAGF. 2. Afleidingen ten behoeve van hoofdstuk 1.

par. 2.1. Afleiding van de relatie tussen j en hA

Onder hoofdstuk 1 ad (3) is reeds gesteld dat j afhankelijk is van Q~76,
A

waarbij QA76 - belastbaar inkomen over 1976 f A.O.W.~A.W.W.-premie 1976 voor
rekening werkgever.

i Q'76 a h'76 - p'76 } z'76 f AOW'76A A A A

-. QA76 3 0,883hA76 } 0,117fÁ 6} zÁ76 {, AOW~76

waarbij:

hA76 a 0,93877hA77 (afgeleid uit werkelijke stijging B.B.B.R.A:

f~76 a 14652A

schalen in bijlage 1)1)

zÁ76 ~ 1229 . 176~
1-j

AOW~76 3 0,1190A76 als qA76 ~ 35600 en 4236 als QA76 ~ 35600

3'76 ~ ~'77 ~ ~ (vereenvoudigende veronderstellíng; de inherente
fout is minimaal)

i QA76 ~ 0,94090hA77 } i3~5 } 1946 als QA76 ~ 35600

resp. ~ 0,82893hA77 } i2~9 } 5950 als QA76 ~ 35600

Vervolgens een uittreksel van de "Blauwe Tabel voor Bijzondere Beloningen".

1) Hierbij is verondersteld, dat er geen sprake i s geweest van periodieke
verhogingen.
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Gehuw~i, 2 kinderen

j~ 0,32 30900 ~ QA76 ~ 42900

j~ 0,40 42900 ~ qA76 ~ 53000

j s 0,50 53000 ~ qA76 ~ 68600

j~ 0,59 68600 ~ qA76 ~ 88600

j~ 0,64 88600 ~ q~76- A ~ 110900

j~ 0,67 110900 ~ qA76 ~ 138500

j~ 0,70 138500 ~ qA76 ~ 193600

j a 0,72 193600 ~ q~76
A

noor nu te substitueren voor qA76 krijgen we de op pagina 2 beschreven relatie
tussen j en hA í' hA77).

Par. 2.2. Afleiding van de relatie tussen xe en hA

De uitgangsvergelijking i s: xA - 0,883 hA f 3964 f 1?j4 - bA

Voorbeeld: berekening xAl

als 2R592 ~ hA ~ 42395 (jl) -. j- ~~32

als 25487 ~ hA f 1i6~'S ~ 36322 ( bAl) ~ bA ~ 0,32(0,883 hA f 1294) - 4174- 1-j

subst. j- 0,32 in (bAl) geeft: 23332 ~ hA ~ 34167.

Combinatie met (jl) geeft:
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als 28592 ~ hA ~ 34167 i j - 0,32 én bA ~ 0,32 ( 0,883 hA f 110~32) - 4174~

substitutie in de uitgangsvergelijking geeft:

xA ~ 0,883 hA f 11~932 f 3964 - 0,32 ( 0,883 hA f 11~932) f 4174

-(1-0,32)(0,883 h f 1294 )~ 8138 - 0,60044 hA f 9432A 1-0,32

Zo volgt

(xA2) uit (~1) en (bA2)
(xA3) uit (j2) en (bA2)
(xA4) uit (j2) en (bA3)
(x~) uit ( 73) en (bA3)
(xA6) uit (j3) en (bA4)

(xA7) uit (34) en (bA4)
(xAR) uit (j4) en (bA5)

(xA9) uit ( 35) en (bA5)
(xA10) uit (35) eri (bA6)
(xAll) uit (j6) en (bA6)
(x~2) uit ( j6) en (bA7)
(xA13) uít ( j7) en (bA7)
(xA14) uit (j~) en (bAg)

(xA15) uít (jg) en (bA8)
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AIJLAGE 3. Toelichting op berekeningen in hoofdstuk 2.

Par. 3.1. Substitutie van de voor sl~,~ p en bC gevonden relaties in de verge-
lijking voor xC (xC ' hC - pC - s1C - s2C - bC)

i als hC ~ 38800 f pC -. sl~, - 0,17267 (h~. - pC) ~Vl)

-. én 25395 ~ hC-pC-s1C-s2C ~ 34962

~ bC - 0,32(hC'P~s1C-s2C)-5098 (bCl)
geldt: x~. - (1-0,32)(hC--PC-0,17267(hC-PC)-s2C) f 5098

- 0,56258 (hc-pC) - f1,6R s2C } 5098
~ als bovendien 27111 ~ h~, ~ 54?23

i PC ~ 0,37439 hA - 5142 (pC2)
xC - 0,56258 hC - 0,21062 hA - 0,68 s2C f 7991

subst. in (V1) geeft: hC ~ 33658 f 0,37439 hA
subst. in (b~l) geeft: 25553 f 1,20871 s2C f 0,37439 hA ~

hC ~ 37117 f 1,20871 s2C f 0,37439 hA
ondergrens voor (xCl); 25553 f 1,20871 s2C f 0,37439 hA
bovengrens voor (xCl): 33658 f 0,37439 hA

(xCl) is dus verkregen door voor s1C, bC resp. pC te substitueren hetgeen
staat in de vergelijkingen (V1), (bCl) resp. (pC2).

Op analoge wijze is
(xC~) te berekenen uit combinatie van (V2), (bCl)
(xC3) rr rr n n rr (V2)~ (bC2)
( xC4) n n n n n (p2), (bC2)
(xC5) rr rr rr rr rr (V2)~ (bC3)
(xC6) n n n n n (V2)r (bC3)
(xC7) n n n n rr (V2), (bC4)
(xCR) n rr n n n(V~)~ (bC5)
(xC9) n n n n n (V2)~ (bC6)
(xCl~) rr rr rr rr rr (V ) (b )2 ~ C7

(xCll)
n n n n n(V2)~ (bC8)

en (pC2)
en (PC2)

en (pC3)

en (pC3)

en (pC4)

en (pC4)

en (PC4)

en (PC4)

en (PC4)

en (pC4)
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BIJLAGE 4. Berekeníng van de pensioenpremie voor de medisch specialist - vrij
beroepsbeoefenaar (p~)

Opmerking vooraf: de berekeningen in deze bijlage hebben geen betrekking op
het invaliditeitspensioen; dat komt aan de orde in bijlage 7
e. v.

Hoogte van het pensioen

~~at betreft de hoogte van het pensioen van de specialist - vrij beroepsbeoefe-
naar wordt aansluiting gezocht bij de vergelijkbare ambtenaar. Deze bouwt per
deelnemingsjaar een ouderdomspensioenl) op van 0,0175 M- 0,02 AOW.

Waarbij AO1J ~ de AOW-uitkering; in 1977 was deze 15312.
M ~"de middelsom" van het honorariun over de laatste 2 volle kalen-

derjaren, voorafgaand aan de datum van ingang van het betreffen-
de pensioen. [~aarop M uitkomt is afhankelijk van de toekomstige
salaris-aanpassingen. Evenals in hoofdstuk 1 wordt ook hier
verondersteld, dat de vergelijkbare ambtenaar zich in een "eind-
rang" bevindt en geen zgn. periodieke verhogingen meer ontvangt.
nit heeft tot gevolg, dat de middelsom gelijk is aan het op het
betreffende moment geldende honorarium: Mt a hAt'

De specialist wordt geacht per deelnemingsjaar een pensioen op te bouwen van
~,0175 M- 0,~2 AOW - 0,0175 hA - 3Q6,24.
Indien tengevolge van de verplichte deelname bij de S.P.M.S. een hogere pen-
sioenopbouw ontstaat dan die van de vergelijkbare ambtenaar, wordt daarvoor
door ons een correctie aangebracht in de vorm van een negatieve vrijwillige
deelname bij de S.P.t4.S.

1) Het weduwen- en wezenpensioen vormt bij ABP en SPMS f 5~7 respectievelijk
1~7 van het ouderdomspensioen. -
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Voorbeeld:
Stel hA - 35000 en h~, a 1,61943hA1) ~ 56680
pC ~ 0,37439 hA - 6552 f 705 K

als hC n 56680 -. K~ 4
subst. geeft pC a 9372
De verplichte deelneming bij 2 x 27111,4 ~ hC ~ 3 x 27111,4 is echter:

een pensioenopbouw van 4 x 130,60 ~ 522,40 per deelnemingsjaar
en een premie van 4 x 3499 ~ 13996.

De vergelijkbare ambtenaar bouwt een pensioen op van 0,0175 hA - 306,24 a
306,26 per deelnemingsjaar. Ae specialist bouwt dus verplicht 216,14 per
deelnemingsjaar meer op. Híermee wordt door ons rekening gehouden door een
negatieve vrijwillige deelname bij de S.P.M.S. te veronderstellen voor het-
zelfde bedrag tegen een - negatieve - premie van 21,394 x 216,14 ~ 4624.

Pensioenpremie: pC

Verplichte deelname: P1C
Met de verplichte deelname bij de S.P.M.S. wordt per 1000 premie een ouder-
domspensioen opgebouwd van 37,325 per deelnemingsjaar.

Vrijwillige deelname: p2~,
Voor het vrijwillig deel van het pensioen wordt uitgegaan van het tarief dat
de S.P.M.S. terzake hanteert: 21,394 premie per gulden pensioenopbouw. In de
praktijk stelt de S.P.M.S. terzake een aantal randvoorwaarden waarvan in dit
kader belangrijk zijn:
(a) Vrijwillige deelname geschiedt in tranches van 130,6~ pensioen (2794

premie).
(b) ne maximale vrijwillige deelname is 4 x 130,6~.
(c) Vrijwillige deelname is pas mogelijk als via de verplichte deelname een

pensioen wordt opgebouw~3 van 6 x 130,60.
raij meenden met deze voorwaarden in de opbouw van het model geen rekening te
hoeven houden. ~7e veronderstellen als het ware dat de specialist tegen dezelf-
de premie per gulden pensioen dezelfde dekking ook elders kan krijgen.

pC ' p1C } P2C

1) Vooruitlopend op de uitkomsten van hoofdstuk 3.
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p1C ' 3499 K waarbij K- 1,2,4 of 6 afhankelijk van hC ( zie tabel ín hoofdstuk

2 onder (2)). Hiermee wordt een pensioen opgebouwd van 130,60 K

p2C ` 21,394 {(0,0175hA - 306,24) - 130,60 K} a 0,37439 hA - 6552 - 2794 K

PC - 3499 K f 0,37439 hA - 6552 - 2794 K s 0,37439 hA - 6552 f 705 K

waarbij K s 1 als hC ~ 1 x 27111,4 etc. (zie tabel in hoofdstuk 2 onder
(2)).
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BIJLAGF. 5. De "sociale zekerheid" van de ambtenaar in 1977

Par. 5.1. 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 , " 1~71) x ouderdomspensioen
invaliditeitspensioen, " (tot 65 jr.): N(0,0175 M), doch minimaal rM

" (boven 65 jr.): g0 (0,0175 M- 0,02 AOW)
gedurende de eerste 18 maanden door de werkgever zodanig aange-
vuld, dat het netto-inkomen hetzelfde blijft.

IJaarbij: 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
AOiJ ~ A.O.W.-uitkering

0 - aantal dienstjaren tussen ontslag en ingangsdatum ouderdomspen-
sioen

g ~ invaliditeitsperunage
r - perunage afhankelijk van het invaliditeitsperunage:

als g- 0,15 - 0,25 ; r- 0,10
" g- 0,25 - 0,35 ; r- 0,20
" g- ~,35 - 0,45 ; r- 0,30
" g- 0,45 - 0,55 -~ r~ 0,40
" g- 0,55 - 0,65 ~ r- 0,50
" g- 0,65 - 0,80 ~ r- 0,65
" g- O,RO - 1,00 -. r- 0,80

Par. 5.2. ne wachtgeldregeling voor ambtenaren

Thiur van de uitkering (in jaren) ~ f (0,015 x leeftijd - 0,12) x dienstjaren

hoogte van de uitkering (in ~ van de jaarwedde): eerste 3 maanden: 100~

volgende 9 " . 90i
volgende 48 " . 80~

1) Volle wezen 2~7.
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Totale uitkering bij een duur van 5 jaar:

3x lf9x 0, 9f4í~ 0, 8 a 4,125 x jaaiwedde.12
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BIJLAGE 6. Het invaliditeitspensioen en de eerstejaars verzekering bij "Art-
sen-Onderlinge" en "M.O.V.I.R.-D.T.O."

Par. 6.1. Het invaliditeitspensioen van "Artseir-Onderlinge"

ne maatschappij biedt níet de mogelijkheid van een welvaartsvast pensioen; men
gaat niet verder dan "ten hoogste waardevast".
Ae maximale voorziening is een geYndexeerde standaardverzekering zonder eigen
risico. Uítkering vindt plaats vanaf de eerste dag, mits de invaliditeit meer
dan 8 dagen omvat. Ae maximaal te verzekeren uitkering bedroeg in 1977 240 per
dag (87600 per jaar).
De verzekering w~erkt 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.
9~Y, 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 pri.jsindexcijfer voor de gezinsconsimptie (als dit hoger dan 4y is,
zal die verhoging tenminste 49~ zijn).
Het volgende overzicht toont de indexering van de uitkeringen van "Artsen-
Onderlinge" over de periode 1974-197R met daaronder het prijsindexcijfer voor
de gezinsconsumptie (indicatie voor waardevastheid) over 1q73-1977.1)

jaar 1973 1974 1975 1976 1977 197R

indexering "Artsen-~nderlinge" 100 104 108,2 113,4 118,5
prijsindexcijfer gezinsconsumptiel) 100 109,6 120,8 131,5 139,9

Hieruit blijkt dat de verhoging van de uitkeringen van "Artsen-Onderlinge"

1) ne indexering van de uitkeringen geschiedt o.g.v, de ontwikkelingen (beleg-
gingsresultaat, prijsindexcijfer) in het voorafgaande jaar.
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(gemiddeld 4,33X per jaar) sterk achterbleef bij de stijging van het prijsin-
dexci jfer (gemiddeld F3,76i, 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 100,0 115,0 132,7 145,1 155,8

ne gemiddelde stijging van dit laatste cijfer ( 11,727' per jaar) is ruim 2,7 x
zo hoog als die van de uitkeringen van "Artsen-(Tnderlinge".
De stijging van lonen en prijzen lígt op het moment stukken lager dan in 1973-
1977 zodat de verschillen met de ontwikkeling in de uitkeringen van "Artsen-
Onderlinge" voor 197R-19R1 aanzienli.jk kleiner zullen zijn.l)

ne premie van een geindexeerd standaard invaliditeitspensioen zonder eigen
risico bedraagt in procenten van het verzekerd bedrag per jaar:

toetredingsleeftijd 25 jaar 30 jaar 35 jaar
premie i(a.) 3,92 4,14 4,45
(premie per fl,-
uitkering per dag) 14,31 15,11 16,24

ne maatschappij kent een premievrijstellingsregeling. De vrijstelling gaat in
als de arbeidsongeschiktheid 2 jaar bestaat.

Par. 6.2. De eerstejaarsverzekering van "Artsen-Onderlinge"

Na 1977 heeft "Artsen-Onderlinge" een zgn. eerstejaarsverzekering íngevoerd.

1) ne bepalingen van de maatschappíj voorzien echter niet in een inhaal-rege-
línR.
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De kosten van deze verzekering, die in werkelijkheid alleen kan worden afge-
sloten als men in de standaardverzekering is verzekerd voor de maximum daguit-
kering, bedragen bij een toetredingsleeftijd van 30 jaar 4,44 per f 1,- dag-
uitkering.
Voor deze verzekering geldt een wachttijd van 30 dagen terwijl de arbeidsonge-
schiktheid tenminste 90 dagen ( "carenz-periode") moet duren.
Aanpassing van het verzekerd bedrag en de premie aan de geldontwaarding is
mogelijk tenzij men arbeidsongeschikt is.

Par. 6.3. Het invaliditeitspensioen van "M.O.V.I.R.-D.T.O."

Ae 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 beambtenl) in het particuliere bedrijf zoals gepubliceerd door het

C.R.S. Een niet onbelangrijke uitzondering geldt echter de uitkeringen bij
volledige invaliditeit welke 2 jaar of langer duurt; hiervoor wordt de jaar~

lijkse toename gemaximeerd op 5Y. naar staat echter tegenover dat in dat geval

sprake is van volledige premievrijstelling.
ne uitkering vindt plaats met inachtneming van 2 wachtdagen en bedraagt maxi-

maal 246 per dag (89790 per jaar).
ne premie is qua hoogte afhankelijk van de toetredingsleeftijd en een eventue-

le risicotermijn. In 1977 bedroeg de premie per f 1,- daguitkering

toetredingsleeftijd jonger dan 45 jaar 45 t~m 54 jaar~)

wachttijd 2 dagen 36 45
1 maand C,R2 x 36 O,~i2 x 45

3 maanden (1,7~ x 36 ~,70 x 45
6 maanden 0,65 x 36 0,65 x 45
12 maanden 0,62 x 36 0,62 x 45

~) Roven de 54 jaar is toetreding niet mogelijk.

1) Sinds 1972 is het onderscheíd tussen beambte en arbeider vervallen; beiden
vallen nu onder het begrip werknemer (telefonische mededeling C.R.S.).
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Bij gedeeltelijke invaliditeit bedraagt de uitkering:

invalidíteit uitkering

~ 259' 07' van het verzekerd bedrag
2 5- 3.5; 30i " " " "

35- 457' 409~ " " " "

45- 559~ 50?; " " " "

55- 65~ 609' " " " "

65- R07' 757 " " " "
RO-1007~ 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.
31~ .

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 vooraf-
gaand.

Par. 6.4. ne eerstejaarsverzekering van "M.O.V.I.R.-A.T.O."

Sinds de invoering van de AAW kent "M.O.V.I.R.-A.T.O." een zgn. eeratejaars-
verzekering welke voorziet in een uitkering van - in 1977 - 47 per dag (17155
per jaar). De premie bedraagt bij een (verplicht) eigen risico van 1 maand 470
per jaar (tot 45 jaar) resp. 587,50 per jaar (45 tot 55 jaar).
(~mrekening naar een (theoretische) variant met een wachttijd van 2 dagen is
mogelijk míddels toepassing van het kortingspercentage voor een eigen risico
van 1 maand (1Ri,); de premies worden dan 573 resp. 716,50.)
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RIJI.AGE 7. Rerekening van de premie die de medisch specialist - vrij beroeps-
beoefenaar moet betalen om over een invaliditeitsvoorziening te
beschikken die de voorziening die terzake geldt voor de vergelijk-
bare ambtenaar enigszíns benadert.

Opmerking: In deze bijlage wordt uitgegaan van de voorzieningen die gelden bij

volledige invaliditeit.

Par. 7.1. De invaliditeitsvoorziening voor de ambtenaar

Deze staat beschreven in bijlage 5. De voorziening is in principe welvaarts-

vast. Rij algehele invaliditeit ontvangt de ambtenaar 809~ van de "middelsom"

(M).
In bijlage 4 hebben we reeds gezien, dat onder de veronderstellíng dat de

vergelijkbare ambtenaar geen zgn. periodieke verhogingen meer ontvangt, kan

worden gesteld Mt - hAt. De uitkering bij algehele invaliditeit bedraagt dus

voor de ambtenaar O,fi hA. De werkgever vult dit gedurende 1~ jaar aan tot een

zodanig bedrag dat het netto inkomen hetzelfde blijft. Wat betreft het pen-

sioen geldt bij algehele invaliditeit een premievrijstelling.

Par. 7.2. De invaliditeitsvoorziening voor de medisch specialist - vrij be-

roepsbeoefenaar

Rij algehele invaliditeit ontvangt de specialist na 1 jaar de maximale AAW-
uitkering (in 1977: 17054). Deze uitkering is in principe welvaartsvast.
Rovendien i s er in dat geval sprake van premievrijstelling bíj de S.P.M.S.
Voor aanvullende voorzieningen - een adequate voorziening voor het eerste jaar
van de arbeidsongeschiktheid en een aanvullende uitkering voor de volgende
jaren - is de specialist aangewezen op een particuliere verzekering. Terzake
hebben wij aansluiting gezocht bij de verzekeringsvoorwaarden van "Artsen-
Onderlinge" en "M.O.V.I.R.-D.T.O.", beide in dit kader belangrijke verzeke-
ringsmaatschappijen.
De mogelijkheden díe genoemde maatschappijen bieden om voor de specialist -
vrij beroepsbeoefenaar een regeling te treffen welke die van de ambtenaar
enigszins benadert, staan beschreven in bijlage Fi.
Teneinde een zo nauw mogelijke benadering van de ambtenarenregeling te krijgen
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is gekozen voor een invaliditeitsverzekering en een zgn. eerstejaarsverzeke-

ring bij "M.O.V.I.R.-D.T.~.". Deze keuze wordt nader toegelicht in bijlage 9,

par. 9.1. Hierbij zij aangetekend dat reeds bij een h~ a 148020 (hetgeen lager
is dan de "normatieve honorering" van de specialist) een bedrag moet worden
verzekerd dat hoger ligt dan het door "M.O.V.I.R.-D.T.O." gestelde maximaal te
verzekeren bedrag (voor 1977: 246 per dag). Met dit maximum wordt door ons

verder geen rekening gehouden; de specialist wordt als het ware geacht elders

tegen eenzelfde premie een vergelijkbare (additionele) voorziening te treffen.
De te verzekeren bedragen worden berekend in par. 7.3.

Par. 7.3. Vergelijking van de invaliditeitsvoorziening van de medisch specia-

líst - vrij beroepsbeoefenaar met die van de ambtenaar

Uitgangspunt bij de berekeningen vormt een gehuwde specialist resp. ambtenaar

met 2 kinderen jonger dan 16 jaar.

- In geval van algehele invaliditeit ontvangt de ambtenaar netto v5ór belas-

ting

jaar 1: yl
A

jaar 2: ~ yA f~(0,8 hÁ f kA)

jaar 3: 0,8 hÁ f kÁ

jaar n: ~,8 hÁ f kÁ

Als we voorts stellen

yÁ a yA; yÁ ~ yA(1-Fic)~ hÁ - hA ; hÁ ~ hA (lfic)t-1~ kÁ s kA en

kA a kA(1-~-ic)
t-1

waarbij ic - groeivoet van het indexcijfer voor regelingslonen van volwassen
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werknemers (welvaartsvastheid). Deze groeivoet wordt veronder-
steld te gelden voor hA, fA, zA, kA, premiegrens sociale verze-
kering, AAW alsmede belastingvrije som, reiskostenforfait en 47~-
regeling der inkomstenbelasting.

Stellen we daarnaast de rekenrente op ir, dan is de contante waarde (cw) per
medio jaar 1 van de netto inkomens vbbr belasting over n jaar:

lfi n lfi
cwA

a yA } lfir ~(YA f 0,8hA t
kA) } t~3

(lfir)t-1(0,8hA f kA)

lfi n lfi
cwA

~ YA } ~ 1-~ir (YA - 0,8hÁ kA) -I- tE2 (lfir)t-1 (O,ShA ~- kA)

lfi
cwA

- YA } ~ lfic ( YA - O,RhA - kA) f a(0,8hA f kA)
r

waarbij

n lfi n-1 lfi lfi l~íc t-1 c t c c n-1
a 3 ~ ( lfí ) ~ E ( lfi ) ~ i -i (1 - ( lfi )t- 2 r t~ 1 r r c r

Het gemiddelde jaarlijkse netto inkomen vbbr belastíng gedurende deze n jaar
kan uitgaande van een groeivoet ic anno 1977 (jaar 1) worden gesteld op
uÁ ~ uA waarbij

~
(1~-ic)t-1 u a ( l~a )u - 1

tal 1}ir A A- A A lfa A

- In geval van algehele invaliditeit ontvangt de specialist - vri beroepsbe-
oefenaar met
a) een invaliditeitspensioen bij "M.O.V I R.-D T 0" met een wachttijd van 2

dagen ten bedrage van ra ( op jaarbasis)
b) een ( theoretische) "eerstejaarsverzekering" bij "M.O.V.I.R.-D.T.O." met

een wachttijd van 2 dagen ten bedrage van 47 per dag (en een premie in
jaar 1 van 573)

cw -~ u ~-cw
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(1) Als de invaliditeit aanvangt per 31 december van jaar 0(ene uiterste)

jaar 1: 3~ W1 f 363 x 47 - PC - s1C - s2C

jaar 2: W2 f AAT~ - s1C

jaar 3: W3 f AAta3
3

s1C

jaar n: 4In f AAWn - siC

2 1)
s2C

, waarbij W3 - (lfia)W2 2)

, waarbij Wn ~ (1-~ia)n-2 W2

(2) Als de invaliditeit aanvangt per 2 januari van jaar 1(ander uiterste)

jaar 1: ~ Wl f 361 x 47 - PC - s1C - s2C

jaar 2: conform sub (1)

jaar 3: W3 f AA[d3 - si~ - s2C , waarbij [T3 s(lfic)W2 2)

jaar n: conform sub (1) , waarbij Wn -(lfic)(lfia)n-3 W2

(3) Gemíddelde van (1) en (2)

jaar 1: ~ W1 f 362 x 47 - p~ - s1C -

jaar 2: F~ -F AAW2 - s1C

jaar 3: W3 i- AAT~ - s 1 C

jaar n: Wn f AAWn - siC

2
- s2C

1 3
- 2 s2C ~

1
s2C

waarbij W3

waarbi j T~n

( lfia) -F (1-~ic)

2
W2

( lfi ) f ( lfi )
a 2 c TJ2 (lfia)n-3

1) Na 1 jaar is in geval van algehele invaliditeit sprake van premievrijstel-
ling voor het ouderdomspensioen bij de S.P.M.S.

?) r1p 1 januari na 2 jaar is in geval van algehele invaliditeit sprake vanvolledige premievrijstelling voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering.
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( Lti ) -F (1-Fi )
Hierbij geldt: W1 ~ W; W2 a(lfic)W; W3 a a 2 c(lfic)W

Wn a a c ( ltic) (1-t-ia)n-3 W

lfi lfi
326 f 3?.9 1}ic - 18(1}ic)2

jaar

2

ia ~ groeivoet van de uitkering als er sprake is
van premievrijstelling; in dat geval bedraagt de
welvaartsvaste indexering ten hoogste 5y

AAW - 17054 (peil 1977); AAI7t - 17054 (lfic)t-1

s2C - 3.~~ W f 573 bij een toetredingsleeftijd beneden de 45

s2C -( lfic) 365 [~1' s2C ~ ( lfic)2 365 I1

p~ ~ p~, i s een functie van hA (zie hoofdstuk 2 onder (2))

s1C (t - l...n) komt in bijlage 8, par. 8.1 (pag 68) aan
de orde

ne contante waarde (cw) per medio .jaar 1 tegen rekenrente ír van de netto
inkomens vbbr belasting is:

cw~,

1 1 (1-Hia)

cwC a(0,89315 f 0,90137 1}ir - 0,04932 (1}ir) i- y(lfi~ i- 1)2
(ltic)`)td .1-

-~- (a )17054 - d - pC f 16441

waarbij

y 3 E

365

( lfi ) f (1-~i )

r r n ( lfi ) t-3 lfi
f E a ( a f 1)1 (li-i )2}W t

t 3 (1~-i ) t-1 lfic 2 c
~ r
t

}~(lfic)t-1.17054 - E s1C
t-1 - pC }(362 x 47 - 573)

t~2 r t-1 ( lfir)

n ( lfi ) t-3
a

t~3 (lfir)t-1
~

lfi 2 lfi 1 ~

n-2

iria ( lfir - n-1)
( lfi )

lfi
c
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d
t

~ s1C

a t-1 (lfir)t-1
a staat reeds op pagina 58

Uítgaande van een groeivoet icl) kan het gemiddelde inkomen over de uitke-
ringsperiode voor de specialist - vrij beroepsbeoefenaar anno 1977 (jaar 1)
worden becijferd op u~ ~ uC waarbij

~
(lfic)t-1

uC a(lfa) uC ~ cwC i uC a 1 cw
tal r (lfa) C

Als het er nu om ging die waarde voor ~~ te vinden waarbij geldt dat het netto
inkomen vbbr belasting gemiddeld genomen over de uitkeringsperiode voor de
specialist - vrij beroepsbeoefenaar gelijk is aan dat van de ambtenaar waarme-
de vergeleken wordt, dan kon met de gelijkstelling uC i uA worden volstaan.
Het gaat er echter om die waarde voor W te vinden waarbij geldt dat het netto
inkomen ná belasting gemiddeld genomen over de uitkeringsperiode voor beiden
gelijk is:

t tn
A XC'

(1) kan anders geschreven worden als

uÁ - bÁ ~ u~ - b~ ; u~ ~ uÁ f( b ~- bÁ)

waarbij

uÁ s (1~-ic)t-1
uA

u~ - (1~-ic)
t-1

uC

(1)

(2)

1) Eigenlijk zou de te kiezen groeivoet een gewogen gemiddelde moeten zijn van
i en iC' Eén wegingsfactor ( W) is echter nog onbekend. Gevolg van dezeA
"fout" voor de premie arbeidsongeschiktheidsverzekering is echter verwaarloosbaar.
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bt - bt ~(lfi )t-1(bl - bl) ("de belastíngvrije som, reiskostenforfait en
C A c C A

49~-regeling voor de inkomstenbelasting,l) worden geacht toe te nemen met het
loonindexcijfer" (zie pag. 59))

Substitutie in (2) geeft:

u~, - uA f (b~ - bA)

( lfic)

yÁ ~~ ( yÁO, RhÁkA)~ac ( O , RhAfkA)f( lfa )1 C74S -a .17054fpC~-d -16441
r

In 1~77 diende vbórdat het schijventarief der inkomstenbelasting werd toege-

past uA te worden verminderd met nA f kA a 13473, uC met nC a 12399 (verschil

1074), zodat b~ - bÁ ~ 10748 íwaarbij g~ relevante marginale tarief der

inkomstenbelasting).

Substitutie i n (3) geeft:

~ u f 10745uC A

Substitutie voor u~, en uA in (4) geeft

cw~, a cwA ~- (lfac ) 1 C7 4S

Stibstitutie voor cwC en cwA in (5) geeft:

W ~

(3)

(4)

(5)

lfi lfi lfi
0,89315 t 0,90137(1}ir )- 0,04932(

lfir) 2} Y( lfic } 1)2 ( lfic)2 (6)

Substitutie voor

yA ~ n,883 hA f 18(11 f zA f kA f kp - O,R83 hA f 3964 f zA

zA s 1294 11~

1) fhndat de gevolgen van onregelmatigheden in de uitkering voor de
inkomstenbelasting grotendeels door een door de fiscus toegestane middeling
van de inkomens over een 3-jaars-periode kan worden opgevangen is de fout
t.g.v. de door ons toegepaste "middeling" nooit al te groot.
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in ( 6) geef t:

(0,883f 1}ic 0,0415~a(0,8))hA } (1} 2(lfi ))119~ }(lfa)10746
r r

jJ a

lfi
f c 1027,5 - 15145a - 12477 f p f dlfir C (7)

1~-i lfi lfi
0,89315 f 0,90137( c) - 0,04932( c)2 f Y( a fl)1(lfi )2

lfir 1-~ir lfic 2 c

Stel ia a groeivoet van de uitkeringen van '~[.O.V.I.R.-D.T.O." in geval van
premievrijstellíng - 0,05

ic a toename loonindexcijfer - 0,065
ir - rekenrente a 0,12
n a 5

toetredingsleeftijd jonger dan 45 jaar

Dan geldt:

a a 0,12~0,06.5 (1 - (1,125)4) ~ 3,53246

1 1 (1,05)3 3 2Y - 0,12-0,05 (1,12 - (1,12)4)
,74522

t

d s É s1C
t-1 1,12t-1

-, 0,77207W - 0,17267p~, .~- 13340 als W~ 21746
-. 0,60788W - 0,17267pC f 16911 als 21746 ~ W ~ 21900
-. 0,45285W - 0,17267pC } 20306 als 21900 ~ W~ 22213
~ 0,30751W - 0,17267pC f 23535 als 22213 ~ W~ 22530
-. 0,17125W - 0,17267pC f 26605 als 22530 ~ W~ 21967 f 1,00829pC
~ 30367 als 21967 f 1,00829pC ~ i~

(d 1)

( d 2 )

( d 3 )

(d 4 )

(d 5 )

(d 6)

(Voor de berekening van (dl) t~m (d ) zij verwezen naar bijlage 8, par. 8.1.)6

Substitutie van de gestelde waarden in (7) geeft:
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(0,883 f 1,065 0,0415t3 53246(0,8))h f(1 f 1,065~1294 }(4,53246)107451,12 ' A 2(1,12 1-j
} 1,065 1027,5 - 15145(3,53246) - 12477 f p f dW - 1,12 ~

0,89315 f 0,90137.1,065 - 0,04932(1,065)2 } 2,24522(1,05-F1,065)1,0651,12 1,12 2

- 0,88525hA f 45T~ f 11505 - 15350,5 f 0,23617p0 f 0,23617d (8)

Hierbij gelden voor S de relaties gegeven op pagina 64 onder (dl) t~m (db)
j de relaties gegeven op pagina 2 onder (jl) t~m (jg)
g de volgende relaties (voor een toelichting op de

afleiding zij verwezen naar bijlage 8, par. 8.2)

S~ 0,32 als 25395 ~ u0 ~ 34962
- 0,40 als 34962 ~ u~ ~ 43838
~ 0,50 als 43838 ~ u0 ~ 57871
- 0,59 als 57871 ~ u0 ~ 75884
- 0,64 als 75884 ~ u~ ~ 96021
- 0,67 als 96021 ~ u~ ~ 120805
~ 0,70 als 120805 ~ u0 ~ 170371
~ 0,72 als 170371 ~ u0

waarbij u0 ~ 0~82702hA f 1?~ f 10745 -~ 2578

(a 1)
(a2)
(~ 3)

(B 4)
(B 5)

(~6)
(a 7 )
(a8)

Substitutie van de voor j, S en d geldende waarden in de formule voor W(vgl.
(8)) geeft de volgende relatie tussen W resp. s2C (- 0,09863W f 573) enerzijds
en hA en p0 anderzijds.
Voor een toelichting op de berekening zij verwezen naar bijlage 8, par. 8.3.
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als 28592 ~ hA ~ 32701-0,22071p~ i W a 1,08266hAf0,23896p~ 13660
als 32701-0,22071p~. ~ hA ~ 32850-0,22071p0 i W s 1,03364hAf0,22814pC 12056
als 32850-0,22071p0 ~ hA ~ 33166-0,22071pC ; W i 0,99126hAf0,21879p~ 10664
als 33166-0,22071p0 ~ hA ~ 33498-0,22071p0-. W: 0,95457hAt0,21069p~ 9447
als 33498-0,22071p0 ~ hA ~ 37993 ~ W a 0,92256hAf0,20362p~ 8375
als 37889 ~ hA ~ 42394 -. W s " f " - 8279
als 42103 ~ hA ~ 32683f0,87221pC i t1 s " f " - 8187
als 32683~-O,R7221P0 ~ hA ~ 48522 ; W~ 0,88525hAf0,23617p0- 6967
als 48392 ~ hA ~ 54288 -. W a

als 53794
als 65073
als 71962
als 86566
als 95587
als 110703
als 122115
als 140503
als 154962
als ?.00256

~ hA ~ 65190
~ hA ~ 72613
~ hA ~ 86630
~ hA ~ 96090
~ hA ~ 110742
~ hA ~ 122490
~ hA ~ 140542
~ hA ~ 155411
~ hA ~ 200282
~ hA ~ 221433

als 221080 ~ hA

~ Iry s
t I }

i W s

11 f

~ ta : 11 ~,

.1

11

11

f

11

11

11

11

11

11

11

f
f

11

11

i W s n } n

-~ t~] a .. ~,

-. W ~ 11

1,

- 6852
- 6702
- 6598
- 6401
- 6343
- 6190
- 6156
- 6042
- 6007
- 5871
- 5848

f " - 5740

en
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als 28592 ~ hA ~ 32701-0,22071p~. ; s2C 3 0,10678hAf0,02357p~ 774
als 32701-0,22071pC ~ hA ~ 32850-0,22071pC-. s2C 3 0,10195hAf0,02250pC-616
als 32850-0,22071pC ~ hA ~ 33166-0,22071pC-~ s2C ~ 0,09777hAf0,02158p~479
als 33166-0,22071pC ~ hA ~ 33498-0,22071pC-~ s2C - 0,09415hAf0,02078p~359
als 33498-0,22071pC ~ hA ~ 37993 i s2C ~ 0,09099hAf0,02008pC253
als 37889 ~ hA ~ 42394 ; s2C a " f " -243
als 42103 ~ hA ~ 32683f0,87221pC ; s2C ~ " f " -234

als 32683f0,87221pC ~ hA ~ 48522 -. s2C - 0,08731hAf0,02329p~--114
als 48392
als 53794
als 65073
als 71962
als 86566
als 95587
als 110703
als 122115
als 140503
als 154962
als 200256
als 221080

~ hA ~ 5428R
~ hA ~ 6.5190
~ hA ~ 72613
~ hA ~ 86630
~ hA ~ 96090
~ hA ~ 110742
~ hA ~ 122490
~ hA ~ 140542
~ hA ~ 155411
~ hA ~ 200282
~ hA ~ 221433
~ hA

} s2C -
; s2C a
a s2C -
~ s2C '
~ s2C -
~ s2C -
; s2C a
i s2C ~
~ s2C -
i s2C a
i s2C '
~ s2C -

" f " -103

" f " - 88

" f " - 78

" f " - 58

" f " - 52

" f " - 37

" f " - 34

" f " - 23

" f " - 19
~~ ~, ~~ - 6
~~ ~, ~~ - 4

n -~ n -f- 7

(sl)
(s2)
(s3)
(s4)
(s5)
(s6)
(s7)
(sg)
(sc~)
(s10)
(sll)
(s12)
(s13)
(s14)
(s15)
(s16)
(s17)
( s18)
(s19)
(s20)



BIJLAGE íi. (Toelichting op) berekeningen ten behoeve van bijlage 7
t

Par. 8.1.Afleiding van de relatie tussen 8(~ E s1Cr-~) enerzijds en W
resp. p,. anderzi jds

jaar 1: sl s 0 17267 (362 ~~ - pC ~ 17014)1C ' 365
a 6700

jaar 2: siC s 0,17267(1,065)(W f 17054)
~ 1,065(6700)

als W ~ 21967f1,00829pC
als W ~ 21967f1,00829pC

jaar 3: si~, a 0,17267(1,065)(1 OSfl 065 ~1,065(17054))
- 0,17267{(1,065x1,0575)Wf(1,0652x17054)}
s 1,0652(6700)

jaar 4: siC - 0,17267{(1,065x1,0575x1,05)Wf(1,0653x17054)}

~ 1,0653(6700)

jaar 5: siC ~ 0,17267{ (1,065x 1,0575x 1,052)Wf(1,0654x17054)}
3 1,0654(6700)

t 2 3 4 5
a~ ~ s1C ~ sl } s1C } s1C } s1C ~ s1C

tsl 1,12L-1 l~ 1,12

(d 6) als W ~ 21967-1.1,00829pC

1,12 1,123 1,124

als W ~ 21746
als W ~ 21746

als [J ~ 21900

als W ~ 21900

als W ~ 22213
als W ~ 22213

als W ~ 22530
als W ~ 22530

-~ d- 6700(1 -~- 1,065 } 1,065 } 1,065 } 1,065 ~~ 6700 ( 1,125-1,065~
1,12 1,122 1,123 1,124 0,055 1,124

t~l 1,12

a 30367,46
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als 22530 ~ W ~ 21967 f 1,00829PC

-. d~ 30367,46 - 6700 f 0,17267(365 rJ - pC f 17014)

a 0,17125r~ - 0,17267pC f 26605,27

(d4) als 22213 ~ W ~ ?2530

; d a 0,171251,1 - 0,17267p~, ~- 26605,27 - 6700
(1,065~) }

1,12

t 0,17267(1,065 x 1,0575 x 1,052rJ f 1,0654 x 17054) 1
1,124

~ 0,3075117 - 0,17267pC f 23535

(ó 3) als 21900 ~ r~ ~ 22213

~ d s 0,30751W - 0,17267pC f 23535,05 - 6700 (1,0633) }

1,12

f 0,17267(1,065 x 1,0575 x 1,OSW f 1,0653 x 17054) -~
1,12

- 0,45285W - 0,17267pC f 20306

(d 2) ais 21746 ~ ra ~ 2190~

-~ d~ 0,45285W - 0,17267p~,f 20306,28 - 6700 (1,065~) }
1,12

f 0,17267(1,065 x 1,0575ra f 1,0652 x 17054) -~
1,12

- 0,6~788W - 0,17267pC f 16911
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(d 1) als w ~ 21746

-. d: 0,60788w - 0,17267p0 f 16910,76 - 6700 (i'i25) }~

f 0,17267(1,065W f 1,065 x 17054) 1 12~

a 0,77207W - 0,17267p~ f 13340

Par. R.2. Afleiding van de relatie tussen g en u~.

Alvorens het schijventarief der inkomstenbelasting wordt toegepast dient u~ te
worden verminderd met 12399. ne 3e schi.jf (S ~ 0,32) loopt van 12996 tot 22563
-. g~ 0,32 als 12399 -~- 12996 ~ u0 ~ 12399 f 22563 -. als 25395 ~ u0 ~ 34962
etc.

u~, s 1
1-Fa cw~

Substitutie van de op pagina 64 gestelde waarden in de formule voor cw~
(a cwA } (l~ac)1074~) geeft:

u~, ~ 0,93422w - 0,22063 (p0~ ) f 16919

Substitutie van de in vgl. (8) op pag. 65 gevonden waarde voor W geeft:

u0 ~ 0,827019 hA f 4i1~2 } 1074 S f 257R
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Par. 8.3. Toelichting op de afleiding van de relatie tussen W resp. s~~ ener`
zijds en h~ en p0 anderziids

(sl): } als 27930 ~ hA ~ 42407 -~ j- 0,32 (~1)
-~ én 25395 ~ u0 ~ 3496?. -~ g- 0, 3 2 (S 1)

geldt W- 0,88525hAf ~56~9 f1150(0,32)-15351-~-0,23617(p0.~.a )

- 0,88525hÁ 14319f0,23617(p0-~ )

u0 - 0,82702h f 421'2 .~1074(0 32)f257830 82702h ~-3541A 0~68 ~ ~ A
subst. in (g 1) geef t: 25395 ~ 0, 82702hA~3541 ~ 34962

~ 26425 ~ hA ~ 37993 (g 1)'

-~ als bovendien [J ~ 21746 ; d - 0,77207W-0,17267p0}13340 (g )
1

geldt [J - 0,88525hA-14319f0,23617(p~-0,77207[J-0,17267pOf13340)
.. 47 - 1,08266he~0~23896pr13660

subst. in (g 1) geeft: 1,08266hAf0,23896p~-13660 ~ 21746

-~ hA ~ 32702-0,?.2071pC (d 1)'
a W - 1,08266hAf0,23896p~ 13660 (s )

1
geldt derhalve indien 27930 ~ hA ~ 32701-0,22071p~
s2~ - 0,09863Wf573 is dan: 0,10678hA-0,02357p~--774

(sl) is dus verkregen door voor j, S resp. d te substitueren hetgeen staat in
de vergelijkingen (jl), (gl) resp. (dl).
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Op analoge wijze is (s2)
(83)
( 84)

te berekenen uit combinatie van (jl) (S1) en (d2)

( s5) ~~

(S6) ~~

(g7) ~~

(S8) ~~

(89) ~~

(sl0)
~~

(sll)
~~

(s12) ~~

( g13) ~~

(S14) ~~

(s15)
~~

( 816) ~~

(s17) ~~

(S1R)
~~

(S19) ~~

( S20) ~~

„

m

~~ (~1) (B1) en (d3)
~~ (~1) (B1) en (d4)
~~ (~1) (B1) en (d5)
~~ (~1) (62) en (d5)
~~ (~2) (62) en (d5)
~~ (~2) (S2) en (d6)
~~ (~2) (S3) en (d6)
~~

(~3) (63) en ídó)
~~

(~3) (64) en (d6)
~~ (~4) (64) en (d6)

~~ (~4) (65) en (d6)
~~ (~5) (65) en (d6)
~~ (~5) (S6) en (d6)
~~ (~6) (S6) en (d6)
~~ (~6) (S7) en (d6)
~~ (37) (S7) en (ó6)
~~ (~7) (s8) en (d6)
~~

(~R) (6g) en (d6)
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RIJLAGE 9.Kritische beschouwing van de bij de berekeningen in bijlage 7
gekozen uitgangspunten

De in bijlage 7 berekende W(en daarmee s2C) is sterk afhankelijk van de
gekozen uitgangspunten, te weten: "Een invaliditeitspensioen bij "M.O.V.I.R.-
n.T.O." (1) met een wachttijd van 2 dagen (2) van een zodanige omvang, dat
e even de roeivoeten i en i(3) bi' volledi e invàliditeit als s ecialist

(4) gemeten over een periode van 5 jaar (S), contant gemaakt tegen 12y (6)
gegeven een toetredingsleeftijd jonger dan 45 jaar (7) hetzelfde inkomen na
belasting wordt genoten als door de vergelijkbare ambtenaar; rekening houdend
met een daarnaast afgesloten zgn. eerstejaarsverzekering bij '~I.O.V.I.R.-
D.T.O." ter hoogte van de maximale AAW-uitkering (8) met een wachttíjd van 2
dagen (9).
(De tussen haak.jes geplaatse cijf ers hebben betrekking op de punten van kri-
tiek díe hierna zullen worden besproken.)

Par. 9.1. Gekozen i s voor een i nvaliditeitspensioen bij 'h~I.O.V.I.R.-n.T.O."
(1)

Wat betreft een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor artsen treden er twee
maatschappijen op de voorgrond: "Artsen-Onderlinge" en "M.O.V.I.R.-D.T.O.".
TJat betreft "Artsen-Onderlinge" hebben we in bijlage 6, par. 6.1 reeds aange-
toond dat de uitkeringen op het punt van de welvaartsvastheid nogal achter-
blijven. Daarnaast zijn de regelingen van "Artsen-Onderlinge" bepaald onvolko-
men in geval van gedeeltelijke invaliditeit. In dat geval geldt nl. "Dat het
bestuur recht op uitkering kan toekennen bijv. wanneer in aansluiting op
volledige arbeidsongeschiktheid de gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid ~ S0~
bedraagt. De uitkering wordt dan in het algemeen berekend naar het percentage
van de arbeidsongeschiktheid".
Wat betreft "M.O.V.I.R.-n.T.O." hebben we ín bijlage 6, par. 6.3 aangetoond
dat de uitkeringen welvaartsvast zijn behalve bij een volledige ínvaliditeit
die langer dan 2 jaar duurt, in welk geval de jaarlijkse toename wordt gemaxi-
meerd op 57,.1)
De regelingen die bij "M.O.V.I.R.-n.T.O." gelden in geval van gedeeltelijke

1) Met deze maximering alsook met de gelijktijdig optredende premievrijstel-
ling is bij de berekening van ~~ rekening gehouden.
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invaliditeit worden in par. 9.4 vergeleken met de regelingen die terzake voor
de ambtenaar gelden; uit de vergelijking blijkt dat hier in bepaalde gevallen
aanzienlijke verschillen kunnen optreden.
Gezien het voorgaande hebben wij gekozen voor een constructie met behulp van
een invaliditeitspensioen van "M.O.V.I.R.-D.T.O.". Bij deze constructie ís
niet expliciet rekening gehouden met een voorziening voor waarnemíngl) van de
praktijk. Deze wordt als het ware geacht zichzelf te financieren uit het netto
praktijkinkomen.
Het spreekt vanzelf dat indien andere verzekeringen of maatschappijen als
uitgangspunt worden genomen de uitkomsten mogelijk anders zullen zijn. Verge-
lijking met andere maatschappijen is erg tijdrovend en vaak niet goed moge-
lijk; deze vergelijking heeft niet plaatsgevonden.

Par. 9.2. "Een wachttijd van 2 dagen" (2)

Teneinde een optimale aansluiting te krijgen met de situatie welke 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.
Dit verschil is bij de bepalíng van W meegenomen; hierbij is echter onvoldoen-
de uitdrukking gegeven aan het feit dat kortdurende arbeidsongeschiktheid
relatief vaker voorkomt. Hiervoor hebben wij geen additionele regeling getrof-
fe n.

Par. 9.3. "Gegeven de groeivoeten i„ en ic" (3)

De voor ~d berekende waarde is uiteraard mede afhankelijk van de waarden die
men voor ia en ic kiest, met name van het verschil tussen beide en ten opzich-
te van de waarde die wordt gekozen voor ir.
Indíen we bij de berekening waren uitgegaan van de groeivoeten welke golden
voor de periode 1973-1977 (ia ~ 0,05, ic a 0,1175)2) (de rest blijft hetzelf-

1) nít geschiedt b.v. in het rapport van de Commissie Medische Specialisten.
Interessant i s overigens dat de i n dit rapport bij een bepaalde hA becij-ferde arbeidsongeschiktheidsverzekering~pluwelijks verschilt van die vol-gens ons model: het verschil tussen s2C 8(in 9~ van het norminkomen 1981)en s2~. 77 (in ~ van het norminkomen 1977) bedraagt 0,61i.

2) Zie bijlage 6, par. 6.1; om praktische redenen is gekozen voor de naastbij-gelegen i n de rentetafel opgenomen waarde.
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de) dan bedraagt

W' ~ 0,92023 hA f 4i4~6 } 119R g f 0,22409 (pC-~d )- 16066

(berekening: bijlage 10, par. 10.1)

als hA - 60000-~ W' ~ 51934 en s2C ~ 5695 } verschil: 75 (1,39~)
zulks terwijl W~ 51169 en s2C - 5620

Conclusie:
Wanneer als groeivoeten ic ~ 0,1175 en ia - 0,05 worden genomen i.p.v. ic ~
0,065 en ia - 0,05, dan is bij een hA - 60000 het verschil in premie 1,3~,
hetgeen gering is te noemen.

Par. 9.4. "Volledige invaliditeit als specialist" (4)

In geval van gedeeltelijke invaliditeit geldt:
voor de ambtenaar: de regeling als omschreven in bijlage 5
voor de specialist - vrij beroepsbeoefenaar
- dat er (na 1 jaar) sprake is van een gedeeltelijke AA[J-uitkering
- dat er géén sprake is van premievrijstelling inzake het ouderdomspensioen
- wat betreft de arbeidsongeschiktheidsverzekering bij M.O.V.I.R.-D.T.O.

. dat er géén sprake is van premievrijstelling

. dat er géén sprake is van maximering van de welvaartsvastheid op 57

. een gedeeltelijke eerstejaarsuitkering

. een uitkering van een gedeelte van W althans voorzover er sprake is van
een invaliditeit van 25y of ineerl) (bij de ambtenaar 15i of ineer)

[Je zullen nu eens nagaan wat het verzekerd bedrag (W') had moeten zijn indien
we als uitgangspunt hadden genomen: "een gelijk netto inkomen na belasting in
geval van 75y invaliditeit; de restcapaciteit (25y) wordt volledig benut"; de
overige veronderstellingen blijven gelijk. We gaan (wederom) uit van een hA -
60~00.

1) 7,ie tabel in bijlage 6, par. 6.3.
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Ae ambtenaar ontvangt netto vbbr belasting

jaar 1: yÁ (a yA) a0,883hA -~- 1801 f i?j4 f1909f254~59532

jaar 2:
le halfjaar: 0,5 (yÁ) 2 2 }
2e halfjaar: 0,5(0,25yAt0,65hA) ~0,5(1,065)(1,25yA~-0,65hA)-1,065(56708)

jaar n: 0,25 yÁ f 0,65 hÁ ~ 1,065n-1(0,25yAf0,65hA) ' 1,065n-1(53883)

5 t-1
cwA a 59532 -4- 56708 i ~i25 } E (i ~025) (53883) a

t-3

5649 f 2825 1,065 ~, (1~) (53883) ~ 2525571,12

uA a 1~ (cwA) a 55722

ne specialist - vrij beroepsbeoefenaar met een invaliditeitsverzekering bij
"M.~.V.I.R.-n.T.~." van fJ' ontvangt netto v5ór belasting

jaar 1: 365 ~~75W' t 362 X0,75 x 47 t 0,25h0 - P0 - s10 - s2C a

n,743R4W'f 12761 f 0,25h~ (0,37439hA-2322)-6700-(365 T1~} 573)a
0,64521[.J' f 0,25h~ - 14653

jaar 2: 1,065(0,75W' f 0,65AAiJ -4- 0,25h~ - 0,37439hA -t. 2322-6700 - 365 W~)
- 1,065(0,65137W' f 0,25h~ - 15756)

jaar n: 1,065n-1(0,65137iJ' f 0,25h~ - 15756)

cw0 - 0,64521T.7' f 0,25h - 14653 -~ E 1,065 t-1

C (1,12 ) (0,65137W' f 0,25h~ - 15756)
t~2

a-0,00616W' f 1103 f(l~a) (0,65137W' t 0,25h0 - 15756)
- 2,94615W' f 1,13312h~ - 70310

u~, 3 1
1~ (cw0) ~ ~,65001W' f 0,25h~, - 15513

Voor gelijksteling van het netto inkomen na belasting geldt (vgl. (4) op pag.
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63): u0 - uA f 1074 S waarbij S~ 0,5 als 43838 ~ u0 ~ 57871 ( zie pag. 65
(B.1))

~(u0 ~) 0,65001W' f 0,25h0 - 15513 ~ 55722 -f- 1074(0,5) (~ uA -I- 1074 S)

~ W' ~ 110417 - 0,38461h0
zulks terwijl W ~ 51169

Stellen we -vooruitlopend op de uitkomsten van hoofdstuk 3- h~
dan is [~' ~ 74441 hetgeen 45,Sy hoger i s dan W(51169)
en s2C ~ 7915 hetgeen 40,8y hoger is dan s20 (5620)

~ 1,55899 hA

Mutatis mutandis geldt bij een W' 3 74441 (bij een hA ~ 60000) dat de specia-
list - vrij beroepsbeoefenaar bij volledige invaliditeit, binnen het kader van
de door ons gemaakte vooronderstellingen, een veel hoger netto inkomen na
belasting heeft dan de vergelijkbare volledig invalide ambtenaar.

De vraag welke situatie als uitgangspunt moet dienen (100i, invaliditeit, 75i,?
etc.) en in hoeverre, hangt af van de mate waarin de diverse invaliditeitsper-
centages in de praktijk voorkomen.
ne voorgaande berekening toont ons dat het door ons op grond van volledige
invaliditeit berekende te verzekeren bedrag (W) voor de specialist bij gedeel-
telijke invaliditeit een onvoldoende dekking biedt. Bij de eindvergelijkingen
in hoofdstuk 2 zullen we hierop nog wijzen.

Par. 9.5. "Gemeten over een periode van 5 jaar" (5)

W is berekend op basis van een uitkeringsperiode van n- 5.
Indien de werkelijke uitkeringsduur korter dan 5 jaar is, ontvangt de specia-
list minder dan de vergelijkbare ambtenaar, is de werkelijke uitkeringsduur
langer dan 5 jaar dan ontvangt hij meer.
Auidelijk is, dat W lager wordt naarmate de periode op basis waarvan 67 wordt
vastgesteld langer is.
Indien [~' zou worden bepaald op grond van n- 10 dan zou dit uitkomen op:

[d' - 0,87577 hA } 15~'6 f 1154 S- 15784 f 0,13335 (p0 f d)

(berekening: bijlage 10, par. 10.2)
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Als hA ~ 60000 i W' a 47732 en s?C s 5281 } verschil z 339 (6i)-~ W~ 51169 en s2C ~ 5620

Conclusie:
Als we n- 10 nemen i.p.v. n a 5 dan is het verschil in premie bij hA a 60000,
6,49~, hetgeen gering is te noemen.

Par. 9.6. "Contant gemaakt tegen ir ~ 0,12" (6)

W is berekend op basis van een rekenrente van ir s 0,12. Indien ir zou zijn
vastgesteld op 0,08 dan zou W' uitkomen op

W' a 0, R8207hA f i2~, 5 f 11485 - 15374 f 0, 21973( pC f d)
(berekening: bijlage 10, par. 10.3)

als hA a 60000 ~ tl' ~ 50071 en s2C ~ 5512
i W a 51169 en s2C s 5620

} verschil 108 (1,9X)

Conclusie:
Als we r~ O,OR nemen i.p.v. r~ 0,12 dan is het verschil in premie bij hA ~
60000 1,9y hetgeen gering is te noemen.

Par. 9.7. Gegeven een toetredingsleeftijd jonger dan 45 jaar (7)

tJ is berekend op basis van een toetredingsleeftijd jonger dan 45 jaar waarbij
het feit dat toetreding tot het beroep doorgaans ónder deze leeftijd plaats-
vindt een belangrijke overweging is geweest.
Indien zou zijn uitgegaan van een toetredingsleeftijd 45-54 jaar

(s2C 3 365 W~ } 716,50) zou t~1' uitkomen op

W' 3 0, R9781hA ~ i 5~ f 11665 - 15534 f 0, 23952( pC ~- d)
(berekening: bijlage 10, par. 10.4)

Als hA ~ 60000 -. W' - 51929 s, - 7119
W a 51169

2C
s2[; ~ 5620

} verschil 1499 (26,79')
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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 ~ 60000 ~ 26,71~ hetgeen
nogal fors te noemen is.

Par. 9.8. Slotopmerkingen

In deze bijlage is nader gekeken naar het feit dat de door ons in bijlage 7

berekende waarde voor s2C nogal afhankelijk is van de waarden die voor de

diverse variabelen (n, ia~ ic~ ir, toetredingsleeftijd) worden verondersteld.
Hierbij blijkt dat een verandering in éên der variabelen - een uitzondering
vormt de toetredingsleeftijd - slechts tot kleine veranderingen in s2C leidt.
Zeker als we deze veranderingen afzetten tegen de omvang van hC, blijken ze
nogal mee te vallen. Tliteraard kunnen veranderingen in meerdere variabelen die
in dezelfde richting werken een versterkte verandering in s2C teweeg brengen.
F,en uitzondering geldt - zoals gesteld - de veronderstelde toetredingsleef-
tijd. "M.O.V.I.R.-D.T.O." kent terzake slechts 2 mogelijkheden waarbij de
leeftijdsklasse 45-54 jaar 257! duurder is dan de leeftijdsklasse jonger dan
45 jaar. Reeds eerder stelden wij, het in overeenstemming met de realiteit te
achten indien wordt uitgegaan van een toetredingsleeftijd van jonger dan 45
jaar.
Tenslotte willen we nog even stil staan bij de veronderstellíng van volledige
invaliditeit. In par. 9.4 bleek dat het onder deze veronderstelling berekende
te verzekeren bedrag (~J) een onvoldoende dekking biedt bij onvolledige invali-
diteit. 7.ouden we een onvolledige invaliditeit als uitgangspunt voor onze
berekeningen nemen, dan zou hieruit een hoger te verzekeren bedrag (W') 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 (S.P.M.S.) als ar-
beidsongeschiktheidsverzekering alleen aan de orde zijn bij volledige invali-
diteit als specialist. Wellicht vormt dit een punt waarover men zich bij de
S.P.?i.S. en "M.O.V.I.R.-T).T.O." nog eens beraden kan.
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AIJLAGE 10. Berekeningen ten behoeve van enkele punten van krítiek in bijlage
9

Par. 10.1. Aepaling van tI' als i~ a 0,1175, de rest bli jf t hetzelfde (par.

9.3)

(0,883 f
1,1175

0,0415 f 0 8a)h ~(1 ~ 1,1175) 1294
}(l~a)10745 f

1,12 ' A 2,24 1-j

Wr ~

a ~

111125 1027,5- 15145a - 12477 f pC -t- d
.

0,89315 f 0,90137(1,1175) - 0,04932(1,1175)2
}Y( 1,05 } 1)1 (1,1175)21,12 1,12 1,1175 2

1,1175 (1-(1,1175)4) ~ 3~9777; Y- 2,24522 ( zie pag. 63)0,12-0,1175 1,12

Subs titutie geef t t~' - 0, 92023hA -~ i 3~' 6 f 11985 f 0, 22409( pC f d)- 16066

Stel hA - 60000 ; j 3 0,5; d- 30367 (omdat 21967 f 1,00829 pC ~ W')
S - 0,5 omdat 43838 ~ u~ ~ 57871

waarbi j u~. - 0,82499 hA -f- 389j6 .~- 10745 -F1194 ~ 52010

pC - 0,37439 hA - 2322 - 20141

omdat 81334 ~ hCl)

Substitutie geeft W' - 55214 f 869 f 599 ~- 11318 - 16066 a 51934 -. s2C a 5695
terwijl tJ - 51169 ~ s a 5620

2C

1) Vooruitlopend op het eindresultaat van hoofdstuk 3 waarbij blijkt, datindien hA - 60~00 -~ h~ - 93539.
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Par. 10.2. Bepaling van W' als n- 10, de rest blijft hetzelfde (par. 9.5)

(0,883 ~ 1,065 0,0415 f 0,8a)h ~- (1 ~ 1,065) 1294 }(lfoc)10745 f
1,12 A 2,24 1-j

1,065 1027,5 - 15145a - 12477 f p~ f d
1,12

L7' -

1,065 1,065 2 1,05 1 2
0,89315 t 0,90137( 1,12) - 0,04932( 1,12) } Y(1,065 } 1)2 (1,065)

waarbij a - 1,065 (1-(1,065)9) ~ 7,0561
0,12-0,065 1,12

8
Y~ 0 1210 05 (

1- 1,059) ~ 5,14389
' ' 1,12 1,12

; rl' ~ 0,87577hA -~ 214~6 } 11545 - 15784 f 0,13335 (p0 f d)

t

Stel ( wederom) hA a 60000 ~ j~ 0,5; d~ EO
sl~-1 -~0 (1,065)t-1 6700

t~l 1,12 t-1 1,12

- ( lfa )6700 - 53976

(immers W' ~ 21967 f 1,00829 p~)

S- 0,5 omdat 43838 ~ u~ ~ 57871

waarbij u~ - 52208

p~ - 20141

Substitutie geeft rJ' - 47732.
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Par. 10.3. Bepaling van W' als i~, ~ 0,08, de rest blíjft hetzelfde ( par. 9.6)

(0,883 f 1,065 0 0415 ~- 0 8a)h ~- (1 .~ 1,065) 1294 }(lfa)10746 -~1,08 ' ' A 2,16 1-j

W' ~
110~g 1027, 5- 15145a - 12477 -~ pC f d.

0,8931.5 f 0,90137 (1,065) - 0,04932 (1,065)2 } 7( 1,05 } 1)1 (1,065)21,08 1,08 1,065 2

a - O,ORO05065 (1 - (1,085)4) s 3,86303

3
Y ~ 0,0810,05 ( 1 - (1~) - 2,50123

1,08 (1,OR)

W' ~ 0,88207hA f 12~'S f 11485 - 15374 f 0,21973(pC-I~ )

Stel ( wederom) hA ~ 60000 ~ j a 0,5 d: 30367 (omdat 21967 f 1,00829pC ~ Wr)
S a 0,5 omdat 4383R ~ u~ ~ 57871
waarbij u~, a 53401

pC a 20141

Substitutie geeft W' ~ 50071

Par. 10.4. Bepaling van W' als s' - 4S W' f 716,50, de rest bli ft hetzelfde2C 3Éi5 -
(Par. 9.7)

cw ~ 317 -~ 320 11062 - 22,5 (1i012)2 n 1 OSt-3C { 365 ~ } E ~ t-1 (1,0575)(1,065)}W' f

n 1,065 t n
t

s1C
E( ) 17054 - E - p - 757

t-1 1'12
t~l 1,12t-1 C
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.'. cw0 ~{0,86849 f 0,87671 1,065 - 0,06164 1,065 2 f
1,12 ( 1 12) } Y(1,0575)(1,065)}W f.

( l~ac ) 17054 - d - p - 757('

[J' -

(0,883 f 1i012 0,0415 f 0,8(3,53246))h f(1 ~ 1,065) 1294 }
A 2,24 1-j

(4,53246)10748 f 1i062 1027,5 - 15145a - 12334 f p0 ~- d

0,86849 f 0,87671 1i062 - 0,06164 (1i06~)2 } 2,24522 (1,0575)(1,065).

W' ~ 0,89781hA f i5~ f 11665 - 15534 f 0,23952 (p0 f d)

Stel (wederom) hA a 60000 -. j~ 0,5; d- 30367 (omdat 21967 -1- 1,00829p0 ~ W~)
B~ 0,5 omdat 43838 ~ u~ ~ 57871

waarbij u' ~ 53578C
p0 ~ 20141

Substitutie geeft (~' - 51929
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BIJLAGE 11. Toelichting op berekeningen ten behoeve van hoofdstuk 3

Par. 11.1. Toelichtint~ o e afleidin~ van de relatie tussen h,. en h

(hCl) als 28592 ~ hA ~ 34167 i xA ~ 0,60044hA f 9432 (x~)

én 33657 f 0,37439hA ~ hC ~ 36520 f 0,37439hA } s2C
i xC 3 ~,6RhC-0,25459hA0,68s2C f 4039 (xC2)

subst. xA a xC -~ hC ~ 1,2574hA f s2C f 7931
als bovendien: ?R592 ~ hA ~ 32701 - 0,22071pC

; s2C a 0,10678hA f 0,02357pC - 774 (sl)
(xCl) impliceert dat pC s 0,37439hA - 5142 (pC2)
subst. pC in (sl) geeft: s2C - 0,1156hA - 895
subst. s2C in de vgl. voor hC geeft: hC a 1,373hA f 7036 (hCl)
subst. pC in (sl) geeft: 28592 ~ hA ~ 31253
subst. h~, en s2C in (xCp) geeft 26658 ~ hA ~ 32377

(hCl) is dus verkregen door voor xA, xC en s2C te substitueren hetgeen staat
in de vergelijkingen (xAl).
Op analoge wijze is

(xC2) en (sl).

(hC2) te berekenen uit een combinatie van (xAl), ( xC2) en (s2)

(hC3)
„ ,~ ~~ ~~ ~' " ( xAl), (xC2) en (sg)

(h('4 ) ~~ ~~ ~~ ~~ ,~ " (xAl ) , (xC2 ) en ( s4 )

(hC5)
~~ ~~ ,~ ~~ ~' " (xAl), (xC2) en (s5)

(h~,6) „ „ ~~ ~t ~~ " ( xAl), ( xC3) en (s5)

(hC7)
„ „ ,~ „ ~~ " (x,~), (xC3) en (s5)

(hC8)
n n n n ~~ "(xA~), ( xc4) en (s5)

(hC9)
~~ „ ~~ ~~ ~~ " (x~), ( xC4) en (s6)

(hC10)
~~ „ „ ~~ „ „ ( x~) ~ (xC5) en (s6)

(hCll)
~, „ ~~ „ ~~ " (x~), ( xC5) en (s7)

(hC12) " " ~~ ~~ '~ " (xA3), (xC5) en (s8)
(hC13)

~~ „ ,~ ~~ ~' " (xA4), (xC5) en (sg)

(hC14) ~~ „ ~~ ~~ ~, ~~

(hC15)
~, ,~ ~~ ~~ ~~ " (xA4), (xC6)

(hC16) „ „ ,~ ~~ " " (x~ ) , (xC6 )
(hC17)

~~ ~~ ~~ ~~ ~~ " (xA5), (xC7)
(hC18) ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ (xA6), (XC7)

(xA4), ( xC5) en (s9)
en (s9)
en (s10)
en (s10)
en (s10)
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(hC19)
rr

(hC20)
rr

(hC21)
rr

(hC22)
rr

(hC23)
~r

(hC24)
rr

(hC~S) rr

(hC26) rr

(hC27)
rr

(hC28) rr

(hC29) "

(hC30)
rr

(hC31) rr

(hC32) rr

(hC33)
rr

(hC34) rr

(hC35)
rr

(hC36) n

rr ~r

r

rr rr rr

rr rr rr

rr rr rr

rr rr ~r

rr n n

rr rr r,

rr r, rr

rr rr rr

rr rr rr

rr rr rr

rr rr rr

rr rr rr

rr rr rr

rr rr rr

rr rr rr

n n n

rr

rr

rr

r

,r

rr

r

,r

rr

rr
(xA6)~ (XC7) en (sll)

n (xA7)r (xC7) en (s12)
rr (XA7)~ (xC8) en (s12)
rr

(xA8)~ (XC8) en (s12)
rr (xA8)~ (xC8) en (s13)
rr (XA9). (xC8) en (s14)
rr (XA9). (xC9) en (s14)
rr (xA10).(xC9) en (s14)
rr (xA10),(xC9) en (s15)
rr (xAll)~(xC9) en (s16)
rr

(xAll)~(xC10) en (s16)
rr (xA12)~(xC10) en (s16)

rr (xA12)~(xC10) en (s17)
rr

(xA13).(xC10) en (slg)
rr (xA13)~(xCll) en (slg)

rr (xA14)~(xCll) en (s18)
rr (xA14),(xCll) en (s19)

~r (xA15)~(xCll) en (s20)

hPar. 11.2. Aankledingspercentages (e -(hC - 1)100y) die gelden voor de inter-
Avalgrenzen (hCl) t~m (hC36)

.

(h~3)

61,91 ~ e ~ 59,81
59,81 ~ e ~ 59,71
59,71 ~ e ~ 59,50

(hC4) 59,5 ~ e ~ 59,27

(hC5)
(hC6)
(hC7)
(hC8)
(hC9)
(hclo)
(hCl l)

(hC12)

59,27 ~ e ~ 58,99
58,98 ~ e ~ 58,37
58,38 ~ e ~ 58,32
62,59 ~ e ~ 59,87
59,96 ~ e ~ 57,48
57,47 ~ e ~ 57,45

58,23 ~ e ~ 58,05
58,04 ~ e ~ 58,02

(hC13) 58,02 ~ e ~ 55,87
(hC14) 55,95 ~ e ~ 54,26
(hC15) 57,44 ~ e ~ 56,37
(hC16) 57,39 ~ e ~ 56,19
(hC17) 56,19 ~ e ~ 56,13
(hClg) 56,13 ~ e ~ 54,26
(hC19) 54,31 ~ e ~ 52,34
(hC20) 53,31 ~ e ~ 52,33
(hC21) 52,33 ~ e ~ 52,15
(hC22) 52,15 ~ e ~ 50,69

(hCZ3) 50,71 ~ e ~ 49,18

(hC24) 49,73 ~ e ~ 49,37

(hC25) 49,37 ~
(hC26) 49,18 ~

(hC27) 48,02 ~
(hC28) 47,11 ~
(hC29) 46,8 ~
(hC30) 46,72 ~

e ~ 49,17
e ~ 48,01
e ~ 46,8
e~46,8
e ~ 46,72
e ~ 45,79

(hC31) 45,80 ~ e ~ 44,80
(hC32) 45,09 ~ e ~ 43,70

(hC33) 43,70 ~ e ~ 43,65
(hC34) 43,65 ~ e ~ 43,01

(hC35) 43,01 ~ e ~ 42,28

(hC36) 42,43 ~ e
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Par. 11.3.Toelichting op de bruto-netto-berekening voor de "normatieve"
specialist en de vergelijkbare ambtenaar

pensioenpremie

-. als h0 ~ R1334 i p0 - 0,37439hA - 2322 a 40516 (hoofdstuk 2, onder ad (2))
pA a 0,117hA - 1801 ~ 11586 ( hoofdstuk 1, onder ad (2))

pensioenopbouw per deelnemingsjaar (zie hoofdstuk 2, ad (2))

specialist: verplichte deelname: als h~, ~ 81334 ~ 6 x 130,60 a 783,60 per
deelnemingsjaar
premie: 6 x 3499 a 20994

vrijwillige deelname:premie: 40516 - 20994 s 19522
opbouw: 19~~ 3 912,50 per deelnemíngsjaar~Totale opbouw per deelnememingsjaar: 789,60 f 912,50 a 1696,10

ambtenaar: 0,0175hA - 306,24 a 1696,11 ( zie bijlage 5).

premies volksverzekeringen

specialist: maximum premie in 1977 (zie pagina 9)

premie arbeidsongeschiktheidsverzekering

specialist: als 110703 ~ hA ~ 12?4q~-.
(zie pagina 11)
Hiermede wordt verzekerd:

s2~ a 0,08731hA f 0,02329pC-34 ~ 10913

een eerstejaarsuitkering van 47,- per dag
een invaliditeitspensioen van W- 0,88525hA ~- 0,23617p~ - 6156 3

104703 (286,86 per dag)
(zie bijlage 7, pag. 65)

W ligt overigens boven het maximaal bij M.O.V.I.R.-D.T.O. te verzekeren bedrag
(246,- per dag) (zie bijlage 7, par. 7.2).
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Interimregeling ziektekosten (zie pagina 2)

ambtenaar: als 95588 ~ hA ~ 122491 ~ j- 0,64, zA - 1-j ' 0 36 - 3594- ~

Kindertoelage, gedeelte van de vakantietoeslag afhankelijk van kindertal.
Zie pag. 3.

Inkomstenbelasting

specialist: als 96021 ~ yC ~ 120805-r bC - 0,67yC - 24165 - 50178
(zie pagina 13)

ambtenaar: als 83622 ~ yA - 1909 - 11564 ~ 108406 -~ bA ~ 40169 -F 0,67 (yA-
1909-11564-83622) ~ 47871 ( zie pagina 4)

Par. 11.4. Rerekening van het bedrag waarmee de in het Interimrapport van de
Commissie Structuur Honorering Medische Specialisten genoemde
salariscomponent moet worden verhoogd in verband met de door de
werkgever getroffen voorzieningen. (toelichting op pag. 88-89)

1 ?. 3 4 5 6 7
Omschrijving uren j aar werkge- werkge- werkge- Totaal

per sala- versdeel versdeel versdeel werkge-
jaarl) risl) premies premies pensioen- vers-

volks- werkn.- premie deel
verzeke- verzeke- 0,1144 (4)f(5)
ringen ringen x (3) f(6)
0,0785 (exc1.W.W.) ~-0,76736

x (3) 2,664 x (2) x (2)

1. Oogheelkunde:
a. Solitair 252,0 17300 135R 671 2172 4202
b. Maatschap 50,6 1100 86 109 165 360

2. Keel-, neus- en oorarts:
a. Solitair 119,6 7500 589 319 950 1875
b. Maatschap 81,0 4600 361 216 588 1165

3. Chirurgie:
a. Solitair - ,- - - - - -
b. Maatschap 62,2 4100 322 166 517 1004

1294 1294

1) Interimrapport Commissie van Mansvelt, pag. 29.
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(vervolg)1) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

4. Orthopaedie:
a. Solitair 47,0 5800 455 125 700 1280
b. Maatschap 200,2 9100 714 533 1195 2442

5. Gynaecologíe:
a. Solitair - ,- - - - - -
b. Maatschap 58,5 2500 196 156 331 683

6. Zenuw- en zielsziekten: ,
a. Solitair 234,6 14800 1162 625 1873 3660
b. Maatschap 31,5 1200 94 84 161 340

7. nermatologie:
a. Solitair 97,9 6700 526 261 842 1628
b. Maatschap - ,- - - - - -

~ 8. Interne geneeskunde:
a. Solitair 161,0 10000 785 429 1267 2481
b. Maatschap 63,0 4900 385 168 609 1161

9. Kindergeneeskunde:
a. Solitair 303,6 19000 1492 809 2406 4702
b. Maatschap 59,0 3600 283 157 475 915

10. Cardiologie:
a. Solitair 221,~ 14300 1123 589 1805 3517'
b. Maatschap 288,6 14600 1146 769 1892 3807~

11. Radiologie:
a. Solitair 77,0 3100 243 205 414 862b. Maatschap 132,8 14600 1146 354 1772 3272

12.. Anaesthesie:
a. Solitair 251,4 13400 1052 670 1728 3479
b. Maatschap -,- 100 8 9 11 29

13. Longziekten:
a. Solitair 396,0 27600 2167 1055 3461 6683b. Maatschap 76,5 6500 510 204 802 151614. TTrologie:
a. Solitair 49,5 fi2~0 447 132 747 1366b. Maatschap 67,5 9500 746 180 1139 2064

Toelichting

~Jerkgeversdeel premies volksverzekeringen (kolom (4))

A[7RZ f AAW f AKW f KWL ~ 2,657' t 1,97 f 2,Si f 0,87 3 7,85X over maximaal
41750.

~Jerkgeversdeel werknemersverzekeringen excl. W.W. (k~lom (5))

1) Voor benoeming der kolommen zij verwezen naar de vorige pagina.
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Ziektewet (Bedrijfsvereniging Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke
Relangen): S,2i, over maximaal 197 per dag a maximaal 10,244 per dag.
WAO: 6,051~ over maximaal (197-14) per dag-. maximaal 11,0715 per dag.
We stellen 1 dag ~ 8 uur.
Voor alle specialismen - behalve l.b. - blijkt het salaris per 8 uur veel
hoger te zijn dan 197. Voor die specialismen (behalve 12.b.) wordt het werkge-
versdeel berekend door het aantal uren (kolom (2)) te vermenigvuldigen
met ~ (10,244 f 11,0715) ~ 2,664.

(Voor l.b. en 12.b. vindt de berekening plaats over het salaris min pensioecr-
premie.)

Werkgeversdeel pensioenpremie (kolom (6))

Totale pensioenpremie: 0,260 x salaris
werknemersdeel: 0,117 x(salaris min franchise)
werkgeversdeel: 0,143 x salaris ~- 0,117 x franchise

franchíse ( P.G.G.M.-regeling 1977) ~ 1711R per jaar
~ 65,59 per werkdag ( van 8 uur)

-. .'. franchise - aantal uren ( kolom ( 2)) x~ x 65,59

-~ het werkgeversdeel - 0,143 x salaris f 0,117 x g x 65,59 x aantal uren
- 0,143 x kolom (3) f 0,9592 x kolom (2)

Voor ca. 807 van de in het interimrapport genoemde salarissen geldt een pen-
sioenregeling, correctie van het werkgeversdeel hiervoor geeft:
O,fi x werkgeversdeel - 0,1144 x kolom (3) f 0,76735 x kolom (2)
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Par. 11.5. Berekening van de hoogte van het honorariLangedeelte van het tarief
(t) als dat wordt aangepast op grond van het bij het honorariua
behorende aankledingspercentage, een en ander voor de grenzen van
de intervallen (hCl)-(hC36) (zíe pag. 17-18).

(1) (2) (3) (4) (5)

~hCin- hC hA ~ 1 47604 h~ die volgens de (
h

a t)
~ C tter- relati es oP Pa 178~

val bij hÁ h oort

h'
C(hCl) 46294 ~ hC ~ 49947 31364 ~ hÁ ~ 33839 49935 ~ h~ ~ 53628 1,0786 ~ h ~ 1,0737

(hC2) 49945 ~ hC ~ 5~134 33837 ~ hÁ ~ 33965 53625 ~ h~ ~ 53814 1,0736 ~"C ~ 1,0734
(hC3) 50135 ~ hC ~ 50533 33966 ~ hÁ ~ 34236 53815 ~ hC ~ 54206 1,0734 ~" ~ 1,0727
(hC4) 50533 ~ hC ~ 50950 34236 ~ hÁ ~

-
34518 54206 ~ h~ ~C- 56027 1,0727 ~" ~- 1,0996

(hC5) 50951 ~ hC ~ 51476 34519 ~ hÁ ~ 34874 56028 ~ h~ ~ 56509 1,0996 ~" ~ 1,0978
,(hC6) 51475 ~ hC ~ 54111 34874 ~ hÁ ~ 36660 56509 ~ h~ ~ 58931 1,0978 ~" ~ 1 0891,
(hC7) 54112 ~ hC ~ 54222 36660 ~ hÁ ~ 36735 58931 ~ }~ ~ 59033 1,0891 ~" ~ 1,0887
(hCg) 55551 ~ hC ~ 60739 37635 ~ hÁ ~

-
41150 60253 ~ h~ ~

C -
65029 1,0846 ~" ~- 1,0706

(hCg) 60607 ~ hC ~ 66440 41061 ~ hÁ ~
-

45012 64908 ~ h~ ~
C- 70882 1,0710 ~" ~- 1,0669

(hC10) 66441 ~ hC ~ 66752 45013 ~ hÁ ~ 45224 70883 ~ h~ ~
-

71169 1,0669 ~" ~ 1,0662C -
(hCll) 66619 ~ hC ~ 69061 45134 ~ hA ~ 46788 71047 ~ hC ~ 73285 1,0665 ~" ~ 1,0612
(hC12) 69~61 ~ hC ~ 69420 46788 ~ hÁ ~ 47031 73285 ~ h' ~ 73614 1,0612 ~" ~ 1 0604c' - ,
(hC13) 69420 ~ hC ~ 75633 47031 ~ hÁ ~ 51241 73614 ~ h~ ~ 79323 1,0604 ~" ~ 1,0488
(hC14) 75468 ~ hC ~ 81333 5111.9 ~ hÁ ~ 55102 79172 ~ h~ ~ 86439 1,0491 ~" ~ 1,0628
(hC15) 81333 ~ hC ~ 84890 55102 ~ hÁ ~ 57512 86439 ~ h~ ~ 89816 1,0628 ~" ~ 1,0580
(hC16) 84668 ~ hC ~ 88875 57362 ~ hÁ ~ 60212 89584 ~ h~, ~ 93826 1,0581 ~" ~ 1 0557,
(hC17) 88f375 ~ hC ~ 92637 60212 ~ hÁ ~ 62761 93826 ~ h~ ~ 97276 1,0557 ~" ~ 1,0501
(hClg) 92639 ~ h~ ~ 100563 62762 ~ hÁ ~ 68130 97278 ~ h~ ~ 104553 1,0501 ~" ~ 1,0397
(hC19) 100416 ~ hC ~ 110620 68031 ~ hÁ ~ 74944 104419 ~ h, ~

C -
114363 1,0399 ~" ~

-
1,0338

(h~.20) 110327 ~ hC ~ 115961 74745 ~ hÁ ~
-

78562 114093 ~ hr ~
-

119556 1,0341 ~" ~ 1,0310C -
(hC21) 1 15962 ~ hC ~ 120339 78563 ~ hÁ ~ 81528 1 19557 ~ h ~ 123636 1,0310 ~" ~ 1 0274C ,
,hC22) 1 20339 ~ hC ~ 130541 81528 ~ hÁ ~ 88440 1 23636 ~ hC ~ 132996 1,0274 ~" ~ 1 0188,
;hC23) 1 30459 ~ hC ~ 143350 88385 ~ hé ~ 97118 132922 ~ h~ ~ 145194 1 ,0189 ~" ~ 1,0129C



91

~rvolgl)
l) i2) i3) í4) ~5) h~

hC24) 143123 ~ h~ ~ 146420 96964 ~ hÁ ~ 99198 144986 ~ h~ ~ 148105 1,0130 ~ hC
C

~ 1,0115

hC25) 146420 ~ hC ~ 151262 99198 ~ hÁ ~ 102479 148105 ~ h~ ~ 152724 1,0115 ~ " ~ 1,0097

hC26) 151263 ~ hC ~ 163907 102479 ~ hÁ ~ 111045 152724 ~ h~ ~ 164321 1,0097 ~ " ~ 1,0025

nC27) 163857 ~ hC ~ 179810 111012 ~ hÁ ~ 121820 164276 ~ h~ ~ 178904 1,0026 ~ " ~ 0,9950

~C2g) 179641 ~ hC ~ 184100 121705 ~ hÁ ~ 124726 178748 ~ hC ~ 183175 0,9950 ~ " ~ 0,9950

zC29) 1841~3 ~ hC ~ 189415 124728 ~ hÁ ~ 128327 183178 ~ h~ ~ 188303 0,9950 ~ " ~ 0,9940
hC30) 189413 ~ hC ~ 204902 128325 ~ hÁ ~ 138819 188301 ~ hc ~ 202570 0,9940 ~ " ~ 0,9886

zC31) 204853 ~ hC ~ 225030 138786 ~ hÁ ~ 152456 202525 ~ h~ ~ 221031 0,9886 ~ " ~ 0,9822

1r,32) 224829 ~ hC ~ 259711 152319 ~ h' ~A- 175952 220845 ~ h' ~C- 253237 0,9823 ~ " ~- 0,9751

1C33) 259709 ~ hC ~ 265453 175953 ~ h' ~A- 179842 253239 ~ h' ~C- 258502 0,9751 ~ " ~- 0,9738

1C34) 265454 ~ hC ~ 286424 179842 ~ h' ~A- 194049 258502 ~ h' ~C- 277988 0,9738 ~ " ~- 0,9705

1C35) 286390 ~ hC ~ 315051 194026 ~ h~ ~A- 213444 277953 ~ h' ~C- 304239 0,9705 ~ " ~- 0,9657
1C36) 314892 ~ hC 213336 ~ hÁ 304093 ~ h~ 0,9657 ~

1) Voor benoeming der kolommen zij verwezen naar de vorige pagina.



92

Literatuurlíjst

Naast pensioenreglementen, rechtspositieregelingen, inkomstenbelasting-tabel-
len, reglementen inzake arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, folders inzake
sociale verzekeringen e.d., werd gebruik gemaakt van:

1. Landelijke honoreringsovereenkomst tussen Landelijke Specialisten Vereni-
ging en Vereniging van Nederlandse Ziekenfondsen over het jaar 1976 en
1~77.

2. Interimrapport van de Commissie Structuur Honorering Medische Specialisten
("Commissie van Mansvelt"), mei 198Q.

3. Advies van de Commissie Medische Specialisten inzake de aankleding van het
norminkomen van Medische Specialisten voor 1981 en de vaststelling van het
restinkomen, maart 19R1 ("Commissie Erdbrink").



IN 19t30 FtEEDS VERSCH(;NE;N:

97. J.P. Fleesters

98. J.P.C. Kleijnen

99. J.P.C. Kleijnen

100. A. Plaisier

101. J.E.J. Plasmans

102. P. van Loon

103. W.J. Oomens

104. P. Slangen

105. C. Stam

106. J.P.C. Kleijnen

107. J.M.G. Frijns
J.G.F. Sibbing

1U8. J.E.J. Plasmans
A.J. de Zeeuw

10y. A.J. Markink
A.J. de Zeeuw

- 1 -

De horioreririg van de huisarts als
vrij beroepsbeoefenaar vergeleken
met die van de ambtenaar en de
werknemer in de gezondheidszorg

The investment analysis of data
processing projects

Economic frarnework for information
systems

Toewijzing m.b.v. een lineaire dis-
criminantfunctie; een toepassinq

A linked Model for Economic Policy
in the E.E.C.
A modified version 1953-1975

Arbeid en kapitaal in een dynamisch
model van de onderneminq

Het schatten van vertragingsverde-
lingen in de marketing

Het effect van diversificatie op de
marktwaarden van de onderneming bij
aanwezigheid van faillisementskosten

Het één machine meer produkten pro-
bleem.
Een onderzoek naar het voorraadbe-
heer bij Van Stolk en Reese B.V.
te Rotterdam

Economic Evaluation of Information
Systems

Een Empirisch Onderzoek naar de
Determinanten van de Werkloos-
heidsduur

Nash, Pareto and Stackelberg solu-
tions for Interplay, a model for
the Common Market

Computerprograms for feedback game
solutions in linked linear macro-
econometric policy models with a
decentralized decision structure

jan.

jan.

jan.

jan.

febr.

maart

mei

juni

juni

okt.

sept.

okt.

nov.

110. H. Gremmen Begrotingspolitiek en werkgelegen-
heid nov.



- 1 -

IN 1~J81 REEDS VERSCHENEN:

0,1. J.J.A. Moors

~.2. H. Peer
J. Klijnen

Inadmi-ssibility of linearly
invariant estimators in
truncated parameter spaces

De mat}iematische structuur
van conjunctuur-structuur-
modellen en een rekenprocedure
voor numerieke simulatie van
deze modellen

0.3. H. Peer Macro economic policy options in
non-markt structures febr.

0.4. J. van Mier ~-vergelijkingen en operatoren
0.5. A.L. Hempenius Definities van gemiddelde factor-

productiviteiten en bezettings-
graad in een jaargangenmodel voor
industriële sectoren, met een
toepassing voor de sector
Chemische Industrie

0.6. R.J.M. Heuts

~.7. B. Kaper

0.8. R.M.J. Heuts and
R. Willemse

0.9. J.P. Heesters

Asymptotic Robustness of PredictionIntervals of Arima Models by Devia-tions of Normality

Some aspects of differential equa-
tions with discontinuous right-hand
sides

jan.

jan.

maart

maart

mei

juli

Impulse response patterns for various
dynamic time teries models j~i

Aankleden of uitkleden?
Een kritische beschouwing van de
honorering van de huisarts - vrij
beroepsbeoefenaar sept.



-z-

111. M.H.C. Paardekooper The distribution of errors in linear
models with time varying parameters
and errors in the observables

112. J.P. Heesters De opbrengst in de huisartsenprak-
tijk (I)

113. M.H.C. Paardekooper Upper and Lower bounds for the
distance of a manifold to a nearby
point and some applications.

nov.

dec.

dec.



III I nÍNVÍÍMIÏNIÍI IÍIÍNIÍVÍI ~I ÍNIJ' I


	page 1
	page 2
	page 3
	page 4
	page 5
	page 6
	page 7
	page 8
	page 9
	page 10
	page 11
	page 12
	page 13
	page 14
	page 15
	page 16
	page 17
	page 18
	page 19
	page 20
	page 21
	page 22
	page 23
	page 24
	page 25
	page 26
	page 27
	page 28
	page 29
	page 30
	page 31
	page 32
	page 33
	page 34
	page 35
	page 36
	page 37
	page 38
	page 39
	page 40
	page 41
	page 42
	page 43
	page 44
	page 45
	page 46
	page 47
	page 48
	page 49
	page 50
	page 51
	page 52
	page 53
	page 54
	page 55
	page 56
	page 57
	page 58
	page 59
	page 60
	page 61
	page 62
	page 63
	page 64
	page 65
	page 66
	page 67
	page 68
	page 69
	page 70
	page 71
	page 72
	page 73
	page 74
	page 75
	page 76
	page 77
	page 78
	page 79
	page 80
	page 81
	page 82
	page 83
	page 84
	page 85
	page 86
	page 87
	page 88
	page 89
	page 90
	page 91
	page 92
	page 93
	page 94
	page 95
	page 96
	page 97
	page 98
	page 99
	page 100
	page 101
	page 102
	page 103
	page 104

