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Dit werk terug te bezorgen uiterlijk op:

1
BEPALING UIT HET REGLEMENT

Een werk, dat iemand in bruikleen heeft, mag
door hem in geen geval worden uitgeleend.

[Jo. R1.0.9. september 1981
AANKLEllEN OF UITKLEDE;1?

Een kritische beschouwing van de
honorering van de huisarts-vrij
beroepsbeoefenaar ten opzichte van
de ambtenaar.

Drs. J.P. Heesters.

Het onderhavige artikel i.~s ~gebaseerd op onderzoek van de Vakgroep Organisatie
van de Gezondheidszorg van de Katholieke Hogeschool naar verschíllende finan-
cieel-economische aspecten van de huisartspraktijk. ILeeds verschenen op basis
van dit onderzoek o.m.:
-"Goodwíll in de huisartspraktijk" in 'In het kader van de gezondheidszorg'

(Liber Amicorum, prof.dr. J.B. Stolte) 1978, de Tijdstroom B.V., Lochem.
-"De opbrengst in de huisartspraktijk (I)" in de reeks "Ter Discussie" van

de Faculteit der Economische Wetenschappen van de Kattiolieke Hogeschool
Tilburg, nr. R~.112, december 1980.



kenmerk:384.81.072

Kanttekening bij "Aankleden of Uitkleden", een kritische beschouwing van de

honorering van de huisarts vrij beroepsbeoefenaar ten opzichte van de ambtenaar.

(F.E.W., reeks ter discussie no. 81.0.9., sept.1981).
.

Opmerkinq ten aanzien van de fiscale aftrekbaarheid van de pensioenpremie

(pag.12 e.v.)

In 1977 kon de huisarts - vrij beroepsbeoefenaar voor de inkomstenbelasting

aan pensioenpremie maximaal aftrekken

- verplichte pensioendeelname: 5 x 6095 - 30475 (als h~~ 104451)

- de maximale aftrek van lijfrentepremies 11000

totaal 41475

Voorzover de pensioenpremie hoger is dan 41475 is het meerdere niet af-

trekbaar voor de inkomstenbelasting. Dit is het geval bij een "honorarium"

van de huisarts-vrij beroepsbeoefenaar (hC) van meer dan 163911 gulden

(vergeiijkbaar ambtenarenhonorarium (hA) - 110869 gulden).

Berekening:
stel pc - 41475 - 0,37475 hA - 20 (pag.8) ~ hA - 110869

als 109155 ~ hA ~ 120442 ~ c- 1,3533 hA t 13872 (pag.17)

-~ h - 163911
. C

In het model is gedaan alsof de huisarts met een h~ 163911 de volledige
pensioenpremie, benodigd om hetzelfde ouderdomspensioen op te bouwen als dat

van de vergelijkbare ambtenaar (en voor deze inkomens is dat ~ 41475) kan

aftrekken voor de inkomstenbelasting.
Hiervoor zijn een paar redenen aan te voeren, waarvan de belangrijkste is,

dat de huisartsen als collectiviteit in principe in staat zijn om de ver-

plichte pensioendeelname bij hogere inkomens hoger te stellen dan 30475, waar-
door de voor de inkomstenbelasting maximaal aftrekbare pensioenpremie wordt verhoogd

Voor de individuele huisarts vormt de hoogte van de verplichte deelname in

de Stichting Pensioenfonds voor Hiaisartsen echter een geneven.
Zo zal een huisarts met een vrij beroepsinkomen van hC - 180000, om eenzelfde

pensioen op te bouwen als dat van de vergelijkbare ambtenaar (met een hono-

rarium van hA - 0,73893 h0 - 10434 (pag.18) - 122573) een pensioenpremie

moeten betalen van p~ - 0,37427 hA - 20 (pag.8) - 45855 waarvan

45855 - 41475 - 4380 niet fiscaal aftrekbaar is. De ht~isarts zal deze 4380

hoogst waarschijnlijk niet aan pensioenpremie betalen omdat er dan in feite

sprake is van dubbele belasting. Uiteraard kan hiJ het geld aanwenden om een be-



`lastingvrije oudedagsvoorziening te treffen.
Wij achten het echter niet juist om in het model te doen alsof de huisarts-

vrij beroepsbeoefenaar met een h~ ~ 163911, voor het gedeelte van de pensioen-

premie dat niet aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting, een te zijner tijd

belastbare pensioenuitkering zou kopen.

drs. J.P. Heesters
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Samenvatting

In dit rapport wordt de honorering van de huísarts - vrij beroepsbeoefenaar in

1~77 vergeleken met de honorering van de ambtenaar. Uitgangspunt voor de
berekeningen i s een gehuwde huisarts resp. ambtenaar zonder kinderen.

In hoofdstuk 1 wordt daartoe nader ingegaan op de tionorering van de ambtenaar

in 1977.

In hoofdstuk 2 wordt aandacht besteed aan de honorering van de huisarts - vrij

beroepsbeoefenaar. Extra aandacht wordt daarbij besteed aan de opbouw van een

sociaal voorzíeningenpakket voor de vrije beroepsbeoefenaar dat bíj benadering

gelijk is aan het pakket dat geldt voor de vergelijkbare ambtenaar.
Voor wat betreft het ouderdomspensioen wordt uitgegaan van het pensioen dat de
vergelijkbare ambtenaar opbouwt. De verplichte deelname van de huisarts ín de
Stichtíng Pensioenfonds voor Huisartsen (S.P.H.) wordt door ons daartoe aange-
vuld met een vrijwillige deelname bij de S.P.H. Oprnerkelijk is, dat deze

vrijwillige deelname in een niet onaanzienlijk aantal gevallen negatief is
omdat de verplichte pensioenopbouw bij S.P.H. hoger ís dan die voor de verge-
lijkbare ambtenaar.
Voor wat betreft het arbeidsongeschiktheidsrisico is door ons berekend welke
premie geldt voor een voorziening welke, met inachtnemíng 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.
tíet (een premie voor) een wachtgeldvoorziening werd door ons geen rekening
gehouden.

In hoofdstuk 3 worden de honorering van de huisarts - vrij beroepsbeoefenaar
en van de ambtenaar met elkaar vergeleken. Uitgaande van een gelijk netto
inkomen na belasting en een bij benadering gelijk sociaal voorzieningenpakket
(een uitzondering vormt het werkloosheidsrisico) wordt gekeken met welk ambte-
narenhonorarium een bepaald honorarium van de huisarts - vrij beroepsbeoefe-
naar, vergelijkbaar is.
7,o blijkt bijvoorbeeld dat het normatieve honorarium van de huisarts ingevolge
de landelijke honoreringsovereenko~nst tussen L.H.V. en V.N.Z. vergelijkbaar is



met een ambtenarenhonorering volgens het maximum van schaal 151
B.B.B.R.A.-0,6a. De Commissie Van der Ven, die de basis legde voor de lande-
lijke honoreringsovereenkomst, ging echter uit van het maximum van schaal 151
vermeerderd met een toeslag van l0Í voor beroepsrisico.
Berekenen we nu met welk honorarium de huisarts - vrij beroepsbeoefenaar een-
zelfde netto inkomen na belasting en een bij benadering gelijk sociaal voor-
zieningenpakket kan verwerven als de ambtenaar welke de Commissie Van der Ven

als vergelijkingsfiguur aanwees, dan komen we uit op een bedrag dat 7,IIÍ hoger

ligt dan het normatieve honorarium dat resulteert uit de landelijke honore-
ringsovereenkomst.
Anders gezegd, volgens onze berekeningen is het normatieve honorarium dat
resulteert uit de landelijke honoreringsovereenkomst 7,f3~ te laag.
Drukken we het verschil tussen het honoraríum van de huisarts - vrij beroeps-
beoefenaar en het honorarium van de vergelijkbare ambtenaar uit ín een percen-
tage van het laatstgenoemde honorarium, dan krijgen we het zgn. "aankledings-
percentage". Dit aankledingspercentage blijkt zich te bewegen tussen 62I (bij
een huisartsenhonoraríum van 53200) en 46,7Í (bij een huisartsenhonorariimm van
176700). Landelijke pogingen om een uniform aankledingspercentage vast te
stellen voor de hele beroepsgroep zullen ertoe leiden dat huisartsen met een
lager honorarium dan dat ingevolge de landelijke honoreringsovereenkomst extra
worden benadeeld en huisartsen met een hoger honorariwn worden bevoordeeld.

Uitspraken over de relatie tussen praktijkomvang en het netto honorarium zijn
alleen te doen met inachtneming van veronderstellingen ten aanzien van de
opbrengsten uit de particuliere praktijk en ten aanzien van omvang en variabi-
liteit der praktijkkosten. Aan het slot van hoofdstuk 3 worden berekeningen
gemaakt waaruit blijkt, dat vooral als de "vaste kosten" volgens de landelijke
honoreringsovereenkomst werkelijk vast zijn, bij verkleining van de praktijk-
omvang, het inkomen van de huisarts zeer snel daalt. De ci jfers maken duide-
lijk dat een politiek, gericht op verkleining van de huisartspraktijk, verge-
zeld zal dienen te worden van forse aanpassingen ín de honorering.
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Ii00FDSTUK 1. DE HONORERING VAN DE APiBTENAAR (A) IN 1~377

Uitgangspunt bij de berekeningen is een gehuwde ambtenaar, zonder kinderen.

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

(1) honorarium
(2) werknemersdeel pensioenpremie
(3) tegemoetkoming ziektekosten
(4) kindertoelage
(5) inkomen vóbr belasting
(6) inkomstenbelasting
(7) inkomen na belasting

hA

pA
zA

kA

yA - hA - pA ~1- zA -I- kA

bA
xA - hA - pA f zA f ka - bA

ad (1) Honorarium: hA

De omvang hiervan is afhankelijk van de inschaling (schaal f aantal
periodieken) in het rangenstelsel van het Bezoldigingsbesluit Burger-
lijke Rijksambtenaren (B.B.B.R.A.).
Het hier te vermelden bedrag is inclusief vakantietoeslag.
In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van een aantal B.B.B.R.A.-
schalen. De vermelde bedragen voor 1977 zijn op jaarbasis en inclusief
8Í vakantietoeslag.l)

ad (2) Werknemersdeel pensioenpremie: pA

Voor de ambtenaar geldt het A.B.P.-pensioen. Het werknemersaandeel ín
de premie bedraagt pA - 0,117 (hA - fA), waarbij fA de franchise is;
dit bedrag wordt regelmatig aan de loonontwíkkeling aangepast.
fA bedraagt voor 1977: 15533 i pA - 0,117hA - 1817.

1) Bij de berekening van de vakantietoeslag is verondersteld, dat er geen
sprake is geweest van periodieke verhogingen.



2

ad (3) Tegemoetkoming ziektekosten: zA

Voor de ambtenaar geldt de zgn. "Interimregeling Ziektekosten voor
Ambtenaren". Deze voorziet in een netto uitkering, waarvan de hoogte
afhankelijk is van huwelijkse staat en gezinssamenstellíng. Het bijbe-
horende bruto bedrag (zA) wordt gevoaden door de netto uitkering te
vermenigvuldigen met de factor llj , waarbij j~ het relevante margina-
le belastingtarief volgens de "Blauwe Tabel voor Bijzondere Belonin-
gen".
De zgn. 5~-regeling voor ambtenaren laten we hier buiten beschouwing.
Voor een gehuwde ambtenaar zonder kinderen gold voor 1977 een netto
uitkerin van 1294-~ ; z ~ 1294

g A 1-j ~ ~ ís afhankelijk van het belastbaar
inkomen over 1976 vermeerderd met de AO}d~AIdW-premie 1976 voor rekening
van de werkgever. De relatie tussen j en hA kan als volgt worden weer-
gegeven. (Voor de afleiding van deze relatie zij verwezen naar bijlage
2, par. 2.1.)

j- 0,32 als 26586 ~ hA ~ 402361)
0,40 als 39945 ~ hA ~ 52250
0,50 als 51700 ~ hA ~ 70499
0,59 als 69349 ~ hA ~ ~3951
0,64 als 93449 ~ hA ~ 120443
0,67 als 120063 ~ hA ~ 153207

ad (4) Kindertoelage: kA

Het bedrag is afhankelijk van het aantal kinderen en belastíngvrij. In
1977 was de toelage bij 0 kinderen - uiteraard - 0.

ad (5) Inkomen vóbr belasting: yA

YA - hA - pA -~- zA f kA - hA - 0,117 ( hA - fA) t zA

~ 0,883hA f 0,117fA t zA - 0,883h f 1317 t 1294
A 1-j

1) lle intervallen overlappen elkaar in ;;eringe mateking op pagina 4. zie }iiervoor de opmer-



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

ad (6) Inkomstenbelasting: bA

Het belastbaar inkomen is yA - kA - yA - 0,883hA f 1317 f i294 .
J

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

reiskostenforfait : 200
4~-regeling . 800
belastingvrije som: 9083
nA

22563 ~ yA - nA ~
31439 ~ yA - nA ~
45472 ~ yA - nA ~

Uit de inkomstenbelasting~tabel is af te leiden:

als 12996 ~ yA - nA ~

10083

22563 -.

31439 -~

45472 -~

63485 -~

63485 ~ yA - nA ~ 83622 -~
83622 ~ yA - nA ~ 108406-~

bA - 3028 -F 0,32 (yA - nA - 12996)
bA - 608~ f 0,40 (yA - nA - 22563)
bA - 9639 ~- 0,50 (yA - nA - 31439)
bA - 16655 f 0,59 (yA - nA - 45472)
bA - 27232 f 0,64 (yA - nA - 63485)
bA - 40169 f 0,67 (yA - nA - 83622)

Substitutie van nA - 10083 en yA - 0,883hA f 1817 -~ i294 geeft de
volgende relatie tussen bA enerzijds en hA en j anderzijds.

bA - 0,32 ( 0,883hA f i 294) - 3775
0,40 ( " " ) - 6243
0,50 ( " " ) - 10214
0,59 ( " " ) - 15050
0,64 ( " " ) - 18639
0,67 ( " " ) - 21396

als 24079 ~ liA

„

34914 ~ "
44966 ~ "
60858 ~ "
81253 ~ "

104063 ~ "

} 1465.5
1-j

~~
~ 34914
~ 44966
~ 60858

~ 81258
~ 104063

~ 132131
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ad (7) Netto inkomen na belasting: xA

1294
:cA - yA - bA - 0,883 hA f 1817 f i-j - bA

Substitutíe van de voor j en bA gevonden waarden in deze vergelijking

f;eeft de volgende relatie tussen xA en hA.

(Een toelichting op de berekening wordt gegeven in bijlage 2, par.

2.2.)

xA - 0,60044 hA f 688G als 26586 ~ hA ~ 32759

0,52980 hA f 9202 " 32759 ~ hA ~ 40235

0,52980 hA t 9354 " 39944 ~ hA ~ 42523

0,44150 hA f 13109 " 42523 ~ hA ~ 52249

0,44150 hA f 13325 " 51699 ~ hA ~ 57927

0,36203 hA f 17928 " 57927 ~ hA ~ 704~8

0,36203 hA f 18161 " 69848 ~ tiA ~ 77684

0,31788 hA f 21592 " 77684 ~ hA ~ 93950

0,31788 hA f 21750 " 93448 ~ hA ~ 99992

0,29139 hA f 24399 " 99992 ~ hA ~ 120442

0,29139 hA f 24507 " 120067 ~ hA ~ 127690

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 tegenstrijdibheid. Immers waar de intervallen eikaar overlap-

pen, zijn bij een gegeven xA ~ 2 waarden voor hA mogelíjk: een iioge 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 4 erg kleine íntervallen betreft, volstaan we met deze tegen-

strijdigheid te constateren.

1) Dit verschijnsel is gevolg van liet feit dat j geen schijventarief is, docli
integraal op liet bedrag in kwestie dient te worden toegepast.



HOOFDSTUK 2. DE HONORERING VAN DE IiUISARTS ALS VRIJ BEROEPSBEOEFENAAR (C)

Uitgangspunt bij de berekeningen is een gehuwde huísarts-vrij beroepsbeoefe-

naar zonder kinderen.

Bij de berekening van het netto inkomen van de vrije beroepsbeoefenaar, zijn

de volgende componenten van belang:

(1) honorarium
(2) pensioenpremie
(3) sociale lasten
(4) inkomen vóór belasting

(S) inkomstenbelasting
(6) inkomen na belasting

ad (1) Iionorarium: hC

hC

pC
sC

y~ - h~ - pC - S~
bC

xC - hC - pC - sC - bC

Onder honorarium wordt verstaan het bruto praktijkinkomen ("de omzet")

verminderd met de praktijkkosten. liet bedrag bevat dus nog allerlei

persoonlijke verplichtingen zoals pensioenpremie, sociale lasten en

inkomstenbelasting.
De honorering van de huisarts als vrij beroepsbeoefenaar ("de wijze

waarop h~ tot stand komt") komt in hoofdstuk 3 aan de orde.

ad (2) Pensioenpremie: pC

De huisarts is verplicht om tot een bepaald bedrag deel te nemen in de

Stichting Pensioenfonds voor líuisartsen (S.P.I{.). De hoogte van de

verpliclite declnnmc~ t5 afhankeli,jk v~n d~ ~mvanf; van liet bruto pr.nk-

ti jkinkomen. Uaarnaast hestaat er du mo~;cli jklieid om bi j de S.P.II. op

vrijwillige basis een aanvullende pensioenverzekering af te sluiten.

jJat betreft de hoogte van tiet pensioen worclt door ons uitgegaan van het

pensioen dat geldt voor de vergelijkbare ambtenaar, d.w.z. een ambte-

naar met bij benadering dezelide sociale voorzieningen en hetzelfde

uetto inkomen na belasting.
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De verplichte deelname
De huisarts is verplicht om deel te nemen in de Stichting Pensioenfonds
voor Huísartsen (S.P.H.) voor tencninste een premie die volgens het hierna
volgend schema hoort bij zijn bruto praktijkinkomen. Het bij dit bruto
praktijkinkomen behorend honorarium (h~) is berekend met inachtneming van
de volgende veronderstellingen.
- De huisarts ontvangt per particuliere patiént per jaar evenveel als per

ziekenfondsverzekerde.
- De werkelijke praktijkkosten zijn gelijk aan de vergoeding die de

huisarts ontvangt middels het kostendeel van het bruto praktijkinkomen.

Voor een toelíchting op de berekening van h~ uit het bruto praktijkinkomen
zíj verwezen naar bijlage 3, par.3.1.

jaar- pensioen- bruto praktijkinkomen h~
premie opbouw (BPI)

1x6095 1x223,92 BPI ~ 1x38875 h ~ 1x26112,8- c-
2x 6095 2x 223, 92 ix 38875 ~ BPI ~ 2x 38875 lx 26112, 8 ~ hC ~ 2x 26112, 8

3x6095 3x223,92 2x38875 ~ BPI ~ 3x38875 2x26112,8 ~ h~ ~ 3x26112,8

4x 6095 4x 223, 92 3x 38875 ~ BP I ~ 4x 38875 3x 26112, 8 ~ h~ ~ 4x 26112, 8

5x6095 5x223,92 4x38875 ~ BPI 4x26112,8 ~ h~

Ifet de verplichte deelname wordt per 1000 premíe een "waardevast en
welvaartsvast" ouderdomspensioen opgebouwd van 3G,74 per deelnemingsjaar en
een weduwen- en wezenpensioen van 70 resp. 14:ó1) van het ouderdomspensioen.
Het invalíditeitspensioen is beperkt tot overname van de premiebetaling tot
65 jarige leeftijd bij volledige invaliditeit als huisarts.2)

1) Volle wezen 28Y,.

2) Het invaliditeitspensioen komt aan de orde onder het hoofd sociale lasten.



Huisartsen die een lager verplicht pensioenbedrag opbouwen dan 5x223,92 en
bovendien nog géén 5 jaar in de S.P.H. deelnemen, moeten een aanvullende
rísicopremie betalen ter dekking van het weduwen- en wezenpensioen. Deze
risicopremie bedraagt (5-x) x 362,25 bij een pensioenopbouw
van K x 223,92 (waarbij K- 1,2,3,4 of 5).

De vríjwillige deelname
De huisarts kan zijn verplichte pensioen tot het door hem gewenste niveau
aanvullen met een vrijwillig pensioen. t~ij gaan uit van een aanvulling van
het verplichte pensioen met een vríjwillige deelname in de S.P.H. tot het

niveau van het pensioen van de vergelijkbare ambtenaar. Voor wat betreft de
premie gaan we uit van het tarief dat de S.P.H. hanteert voor vríjwillige

deelname: een jaarpremie van 47f39 per tranche van 223,92 (d.i. 21,387
premie per f 1,- pensioenopbouw).
hlet de randvoorwaarden die door S.P.H. voor vrijwillige deelname woorden

gesteld wordt door ons geen rekening gehouden (de reden waarom staat
vermeld in bijlage 4).
In een opvallend groot aantal gevallen, nl. als h~ ~ 104222 en als 104451 ~
h~ ~ 123421 is de verplichte deelname bij S.P.H. zo hoog, dat de huisarts

verplicht een hoger pensioen opbouwt dan de vergelijkbare ambtenaar. f4et
deze hogere opbouw wordt door on5 rekening gehouden doordat we een
correctie aanbrengen in de vorm van een negatieve vrijwillige deelname bij
S.P.H. (In bijlage 4 wordt terzake een voorbeeld uitgewerkt).

De premie
In bijlage 4 is berekend welke premie de liuisarts moet betalen om bij de
S.P.H. een zelfde pensioen te verzekeren als dat van de vergelijkbare
ambtenaar.
Expliciete vooronderstelling bij deze berekening is, dat de basis voor het
ouderdomspensioen van de vergelijkbare ambtenaar - de zgn. "middelsom" - na
correctie voor welvaartsgroei, gelijk is aan het honorariuta (hA) op dit
moment. Dit komt overeen met de al eerderl) gemaakte veronderstelling, dat
de vergelijkbare ambtenaar wordt geacht geen periodieke verhogingen te
ontvangen.
De pensioenpremie voor de huisarts als vrij beroepsbeoefenaar komt aldus

1) Hoofdstuk 1.



De pensioenpremie voor de huisarts als vrij beroepsbeoefenaar komt

aldus uit op

(1) pC - 0,37427 hA - 6550 f 1306 K (K - 1,2,3,4 of 5)

(indien de huisarts reeds 5 jaar deelneemt in de S.P.Fi.)

óf

(2) pC - 0,37427 hA - 4739 f 944 K (K - 1,2,3,4 of 5)

(índien de huisarts nog geen 5 jaar deelneemt i n de S.P.11.)

Voor de rest van dit tioofdstuk wordt uitgegaan van de 2e formule het-

geen betekent dat we veronderstellen dat bij onvolledige deelname-

(K ~ 5) bíj S.P.H. het steeds een huisarts betreft die nog geen 5

jaar in de 5.P.H. deelneemt; voor volledige deelname (K 3 5) zijn beide

formules ((1) en (2)) aan elkaar gelijk.

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

pC - 0,37427 hA - 3795 als liC ~ 26113

- 0,37427 hA - 2851 " 2611~ ~ hC ~ 52226

- 0,37427 hA - 1907 " 52226 ~ hC ~ 78338

- 0,37427 hA - 964 " 78338 ~ hC ~ 104451

- 0,37427 hA - 20 " 104451 ~ hC

ad (3) Sociale verzekeringspremies: sC - s1C } s2C

(pCl)

(PC2)

(pC3)

(pC4)

( pC5)

Premies volksverzekeringen: s1C
De huisarts moet terzake zowel het werknemers- als het werkgeversdeel

betalen.
AOFI, A[dW, AWBZ, AA[.1, AK[d: (0,104f0,015) (1f0, 223f0,16f0, 068) - 0, 17267

over maximaal 38800 (premiegrens).

-. .', als (hC - pC) ~ 38800 -. s1C - 0,17267 (liC - PC)

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

(V1)

(V2)
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Premies werknemersverzekeríngen: s2~
W.W. en wachtgeld:
Het werkloosheidsrisico is voor de huisarts in 1977 weliswaar klein, doch
niet nihil. Bij samenwerkingsverbanden zal het risico wellicht wat hoger
zijn. In verband met de be~nvloedbaarheid van het risico, is dit nauwelijks
op een redelijke wijze bij een particuliere verzekeringsmaatschappij onder
te brengen. Het risico is daarom voor ons niet in een jaarpremie te

vertalen. ttet (een premie voor) een wachtgeldverzekering wordt daarom door

ons geen rekening gehouden, hetgeen men zich bij vergelijking van de
honoreringsvormen goed dient te realiseren.

Ziektewet, [~.A.O.:

Na 1 jaar arbeidsongeschiktheid heeft de huisarts recht op een A.A.[7.-
uitkering. Voor aanvullende voorzieningen (een volledige voorziening voor
het eerste jaar en aanvullende voorzieningen voor de overige jaren) is de
huisarts aangewezen op een particuliere verzekering.
[Jat betreft de omvang van de door de huisarts te treffen voorzieningen
aangaande een invaliditeitspetisioen wordt door ons uitgegaan van de
voorzieningen die terzake gelden voor de ambtenaar (omschreven in bijlage
5).
Rekening houdend met het feit dat de huisarts na 1 jaar arbeidsonge-
schiktheid in aanmerking komt voor een AA[I-uitkering en in geval van
volledige invaliditeit als huisarts voor overname van de totale pen-
sioenpremie door de S.P.H. is in bijlage 7 een berekening gemaakt van de
premie die door de huisarts moet worden betaald, om over een invali-
diteitsvoorziening 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
"Pi.O.V.I.R.-D.T.O.", beide op het punt van invaliditeitsverzekeringen voor
artsen belangrijke verzekeringsmaatschappijen.
In bijlage 6 is een beschrijving gegeven van de mogelijkheden die genoemde
maatschappijen de vrije beroepsbeoefenaar bieden om een regeling 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.
eerstejaars verzekering bij



"21.O.V.I.R.-D.T.0.i1) De te verzekeren bedragen worden daarbij zo vastge-
steld, dat uitgaande van
(1) een verwachte toename van het loonindexcijfer van 6~y (deze groeívoet

wordt geacht te gelden voor hA, fA, zA, de AA[d-uitkering, premiegrenzen
sociale verzekeríng, alsmede belastíngvrije som, reiskostenforfait en
"4~-regeling" der inkomstenbelasting).

(2) een groeivoet van de uitkeringen van "M.O.V.I.R.-D.T.O." bij volledige
invaliditeit2) van 5~.

(3) volledige invaliditeit als huisarts.
(4) meting over een uitkeringsperiode van 5 jaar.
(5) discontering tegen een rentevoet van 12i.
(6) en een toetredingsleeftijd jonger dan 45 jaar.
hetzelfde netto ínkomen 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 volbende relatie tussen s2~
(premie arbeídsongeschiktheidsverzekeringen) enerzijds en hA en p~
anderzíjds.

1) Deze keuze wordt nader toegelicht i n bijlage ~, par. 9.1.

2) In dat geval is tevens sprake van premievrijstelling.
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s2C-0,10678hAf0,02357pC-1034 als 26586 ~ hA ~ 35134-0,22072pC
~0,10195hAf0,02250pC- 864 " 35134-0,22072pC ~ hA ~ 35233-0,22072pC
~0,09777hAf0,02160pC- 717 " 35283-0,22072pC ~ hA ~ 35599-0,22072PC
s0,09415hAf0,02078pC- 588 " 35599-0,22072pC ~ hA ~ 35931-0,22072pC
-0,09099hAf0,02008pC- 478 " 35931-0,22072pC ~ hA ~ 36415

f " - 466 " 36318 ~ hA ~ 40236
f " - 457 " 39945 ~ hA ~ 46950

~ hA ~ 35009f0,87221pC- " f " - 446 " 46829
-0,08731hAf0,02329p~ 317 " 35009f0,87221pC ~ hA ~ 52250
- " f " - 302 " 51700

" f " - 292 " 63519
- ~~ ~~ ~~f - 273 69849

f " - 268 " 85015
- " f " - 253 " 93449
- " t " - 249 " 109156

" f " - 238 " 120063

~ hA ~ 63628
~ hA ~ 7049~
~ hA ~ 85076
~ hA ~ 93951
~ hA ~ 109192
~ hA ~ 120443
~ hA ~ 138995

(sl)
(s2)
( s3)
(s4)
(s5)
(s6)
(s7)
(s8)
(sc7)

(s10)
(sll)
(s12)
(s13)
(s14)
(s15)
(s16)

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 invaliditeit als
huisarts) en (6) (toetredingsleeftijd jonger dan 45 jaar) nogal van invloed
zijn op de omvang van het te verzekeren bedrag (W) en daarmee op de
premie (s2C) .
- Indien in plaats van volledige invaliditeit wordt uitgegaan van 75~

invaliditeit met volledige benutting van de 25'~ restcapaciteitl) dan
resulteert dit, uitgaande van een hA - 60000, in een te verzekeren
bedrag ([a' ) dat ruim 1,5 maal (!) zo hoog ligt. [delke invaliditeits-
situatie in hoeverre als uitgangspunt voor de berekeningen dient te
worden genomen is afhankelijk van de mate van vóórkomen in de praktijk
en die is ons niet bekend. Duidelijk is dat een op grond van volledige
invaliditeit berekend te verzekeren bedrag onvoldoende dekking biedt
bij onvolledige invaliditeit en omgekeerd een op grond van onvolledige
invaliditeit berekend te verzekeren bedrag een te grote dekking biedt

1) Bewust is gekozen voor een extreme, wellicht nogal theoretische, situatie.
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bij volledige invalidíteit. De oorzaak hiervan ligt in het feit dat de
premievrijs~elling voor zowel ouderdomspensioen (S.P.H.) als
arbeidsongeschiktheidsverzekering ("M.O.V.I.R.-D.T.O.") alleen aan de
orde zijn bij volledige invaliditeit.

- Indien in plaats van een toetredingsleeftijd van jonger dan 45 jaar
wordt uitgegaan van 45-54 jlar dan resulteert dit, uitgaande van een hA

m 60000 in een 27~ hogere premíe. Omdat bijna alle huisartsen hun

beroepsuitoefening starten op een leeftijd jonger dan 45 jaar is

veronderstelling (6) echter vrij aannemelijk.
- Veranderingen in de overíge veronderstellingen geven slechts kleine

veranderingen in het te verzekeren bedrag resp. de premie.
i~ - 0,1175 i.p.v. ic - 0,065 geeft een 1,2"ó hogere premie
ir - 0,08 i.p.v. ir - 0,12 geeft een 1,7Í lagere premie
n' - 10 i.p.v. n- 5 geeft een 6,4; lagere premie

ad (4) Inkomen vóbr belasting: yC

yC - hC - pC - s1C - s2C

ad (5) Iiilcomstenbelasting: bC

Het belastbaar inkomen is yC.

I4et behulp van de inkomstenbelasting-tabel kan de verschuldigde inkom-
stenbelasting worden berekend nadat rekening is gehouden met aftrek van een
belastingvrije som van 9083 (- nC).
De uit de inkomstenbelasting-tabel af te leiden relaties zijn hetzelfde als
voor de ambtenaar (pag. 3 onder) waarbij voor yA - nA dient te worden gele-
zenyC- nC.
Substitueren we voor yC - nC - hC - pC - s1C - s2C - 9083 dan geldt voor
bC:

b~. - 0,32 ( hC-pCs1Cs2C) - 4037 als 22079 ~ hCpCs1C-s2C ~ 31646
- 0,40 (" " " " ) - 6569 " 31646 ~ " " " " ~ 40522
- 0,50 (" " " " ) - 10621 " 40522 ~ " " " " ~ 54555
- 0,59 (" " " " ) - 15532 " 54555 ~ " " " " ~ 72568
- 0,64 (" " " " ) - 19162 " 72563 ~ " " " " ~ ~'L705
- 0,67 (" " " " ) - 21943 " 92705 ~ " " " " ~ 1174ó9

(bCl)
(bC2)
( bC3)
(bC4)
( bC5)
(bC6)
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ad (6) Netto inkomen na belasting: xC
xC- hC- pC- s1C- s2C- bC

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

- 6700 als hC - pC ~ 38800 (V2)

- voor pC gelden de relaties weergegeven op pagina 8 (pCl t~m PC5)
- voor bC gelden de relaties weergegeven op pagina 12 (bCl t~m bC6)
- voor s2C gelden de relaties weergegeven op pagina 11 ( sl t~m s16)

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 bC, pC en s1C geldende relaties in de vergelijking
voor xC geeft de volgende relaties tussen xC en lil. (vuor een toelichting op
de berekeningen zij verwezen naar bijlage 3, par. 3.2).
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xC 3 0,56258h~0,21056hA0,68s2Cf5641
als 23836f1,20871s2Ct0,37427hA ~ hC ~ 35949f0,37427hA

xC - 0,68h~0,25450hA 0,68s2Cf1420
als 35949f0,37427hA ~ hC ~ 35495ts2Cf0,37427hA

xC - 0,6h~0,22456hA0,6 s2~4260

als 35495fs2~-0,37427hA ~ hC ~ 52226

xC ~ 0,6h1,-0,22456hÁ0,6 s2Cf3693
als 52226 ~ hC ~ 45315fs2Cf0,37427hA

xC ~ 0,5h~0,18714hA-0,5 s2C~-8225

als 45315~-s2Cf0,37427hA ~ h~. ~ 73338

xl, ~ 0,5h~ 0,18714hÁ o,5 s2Cf7753

als 78338 ~ hC ~ 60291-I-s2Cf0,37427hA

xC - 0,41h~0,15345hAU,41s2~1-13180

als 60291ts2Cf0,37427hA ~ hC ~ 104451

xC - 0,41hC-0,15345hA 0,41s2Cf12860
als 104451 ~ hC ~ 79248fs2C-F0,37427hA

xC - 0,36hC-0,13474hA-0,36s2Cf16757
als 79248ts2Cf0,37427hA ~ hC ~ 99385fs2Cf0,37427hA

xC - 0,33h~0,12351hÁ0,33s2Cf19739
als 99385fs2Cf0,37427hA ~ hC ~ 124169-Fs2Cf0,37427hA

~xCS)

~xc6)

CxCg)
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HOOFDSTUK 3. VERGELIJKING VAN DE HONORERIKG VAN DE HUISARTS - VRLJ BEROEPSBE-

OEFENAAR EN DIE VAN DE APtiiTENAAR

Par. 1. Inleiding

In dit hoofdstuk worden de honorering van de huisarts vrij beroepsbeoefenaar

en die van de ambtenaar met elkaar vergeleken. De beide honoreringsvormen

kunnen aan elkaar worden gekoppeld via een doelstellíngsfunctíe.

Als doelstellingsfunctie wordt hier gekozen voor een gelijke netto situatie:

"Uitgaande van een gelijkheid van het netto inkomen na belasting, hoe verhou-

den zích dan de honoraria als we als nevenvoorwaarde stellen, dat de "sociale

zekerheid" bij benadering op hetzelfde niveau is gebracht".

Par. 2. Ver~elijking van de "socíale zekerheid" van de huisarts - vrij be-

roepsbeoefenaar en de ambtenaar

(a) Pensioenen

In bijlage 5 ís weergegeven hoe het ouderdoms-, het weduwen- en wezen- en het

invaliditeítspensioen 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.
Wat betreft het ouderdoms-, weduwen- en wezenpensioen voor de huisarts - vrij
beroepsbeoefenaar wordt uitgegaan van de verplichte deelname bij de Stichting
Pensioenfonds voor Huisartsenl), uitgebreid met een -in een broot aantal

gevallen zelfs negatieve- vrijwillige deelname tot het níveau van het pensioen
van de vergelijkbare ambtenaar; de pensioenpremie van de huisarts - vrij

beroepsbeoefenaar is dan ook gedefinieerd als een functie van het honorariim
van de vergelijkbare ambtenaar.
Wat betreft het arbeidsongeschiktheidsrisico is in hoofdstuk 2 en bijlage 7

uitvoerig aandacht besteed aan de mogelijkheid om voor de huisarts voorzienin-

1) Voor wat p~ betreft, wordt vooralsnog uitgegaan van de in hoofdstuk 2
(pagina 3) naar voren gebrachte veronderstelling, welke inhoudt dat het bij
een onvolledige verplíchte deelname bij de S.P.H. steeds wordt geacht een
huisarts te zijn, die nog geen 5 jaar iii de S.P.H. deelneemt. In par. 4
(pag. 22) wordt hierop nader ingegaan.
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gen te treffen welke die, welke gelden voor de vergelijkbare ambtenaar, enigs-

zins benaderen. De premíe voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor de

huisarts is dan ook gedefinieerd als een f unctie van het honorarium van de

vergelijkbare ambtenaar.

(b) Wachtgeldregeling

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

jdat betreft het werkloosheidsrisico voor de huisarts - vrij beroepsbeoefenaar,

zijn wij er niet in geslaagd tot een aanvaardbare kwantificering te komen. De

reden daarvan is dat dit risico, gezien de beinvloedbaarheid ervan door be-

trokkene niet op een redelijke wijze bij een particuliere verzekeringsmaat-

schappij is onder te brengen. De vergelijking met de ambtenaar vindt derhalve

plaats zonder dat voor de vrije beroepsbeoefenaar met een werkloosheidsvoor-

ziening is rekening gehouden.

Par. 3. De relatie tussen het "honorarium" van de huisarts - vrij beroepsbe-

oefenaar (h~) en van de ambtenaar (hA) bij elijkheid 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 ti~. Voor een toelichting

op de berekening zij verwezen naar bijlage 11, par. 11.1.
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h~. ~ 1,58130 hA t 883 als "L6586 C tiA C 29051

~ 1,37286 hA t 6938
- 1,49060 hA t 3277
3 1,37287 hA f 7134
~ 1,37287 hA t 8103
~ 1,36764 hA t 8275
- 1,36312 hA t 8424
~ 1,35920 hA f 8554
- 1,35578 hA t 8666
- 1,35578 hA t 8678
- 1,35578 hA t 8940
~ 1,53239 hA t 1763
~ 1,35579 hA t 9273
- 1,35579 hA t 9284
- 1,35331 hA t 9407
~ 1,35331 hA t 10373
~ 1,35331 hA t 10820
- 1,54713 hA t 30
~ 1,35330 hA -h 11256
~ 1,35330 hA f 11276
- 1,35330 hA t 12069
~ 1,35330 hA t 12656

29052 C hA C 31095
31095 C hA ~ 32759
32759 C hA C 32845
32144 C h~ C 32341
32841 C hA C 32979
32979 C hA C 33271
33271 ~ hA C 33577
33571 C hA C 36414
36414 C hA C 40235
39944 C hA C 40634
40536 C hA C 42523
42523 C hA C 46949
46828 C hA C 49506
49506 C hA C 50935
50726 C hA C 52249
51699 C hA C 55658
55661 C hA C 57927
57927 C hA C 63627
63519 C hA C 68850
68264 C hA C 7049~`3
69848 C hA C 73974
73930 C hA C 77684
77634 C hA C ~5075
85014 C hA C 93950
93448 C hA C 96846
96847 C h~ C 99992
99992 C hA C 109192

- 1 ,47595 hA t 3627 "
- 1,35331 hA t 13158 "
~ 1,35331 hA t 13163 "
- 1,35331 hA t 13616 "
- 1,43358 hA t 5841 "
- 1,35330 hA t 13868 "
- 1,35330 hA t 13872 " 109155 C hA C 120442
~ 1,35330 hA f 14120 " 120067 C hA C 124361

~hC3~
~hC4~
~hCS~

~hC6~

~hC7~

~ hC3 ~

~hC9~

~hC10~

~ hCl 1 ~

~hC12~
~ hC13~

~hC14~
~hC15~
~ hC16 ~
~hC17~
~hC18~
~hC19~

~hC20~

~hC21~

~ hC22~

~ hC23 ~

~hC24~

~hC25~

~hC26~

~hC27~

~hC28~

~ hC29~

~hC30~
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Omgekeerd kan de relatie als volgt worden weergegeven.

hA ~ 0,63239 hC - 553 als 42923 ~ hC ~ 46821
- 0,72841 hC - 5051 " 46820 ~ hC ~ 49623
- 0,67087 hC - 2196 "
- 0,72840 hC - 5196 "
- 0,72840 hC - 5902 "
- 0,73119 hC - 6051 "
3 0,73361 hC - 6180 "
~ 0,73573 hC - 6293 "
a 0,73758 hC - 6392 "
a 0,73758 hC - 6401 "
3 0,73758 hC - 6594 "
- 0,65258 hC - 1150 "
~ 0,73758 hC - 6840 "
- 0,73758 hC - 6848 "
- 0,73893 hC - 6951 "
~ 0,73893 hC - 7665 "
~ 0,73893 hC - 7995 "
~ 0,64636 hC - 19 "

49623 ~ hC ~ 52105
52103 ~ hC ~ 52226
52233 ~ hC ~ 53189
53190 ~ hC ~ 53373
53378 ~ hC ~ 53776
53776 ~ hC ~ 54192
54181 ~ hC ~ 58045
58047 ~ hC ~ 63228
63095 ~ hC ~ 64031
63830 ~ hC ~ 66925
66925 ~ hC ~ 72926
72773 ~ hC ~ 76527
76404 ~ hC ~ 78338
79021 ~ hC ~ 81082
80785 ~ hC ~ 86143
86145 ~ hC ~ 39651

~ 0,73893 hC - 8317 " 89649 ~ hC ~ 97362
~ 0,73893 hC - 8332 " 97236 ~ h~, ~ 104451
- 0,73893 hC - 8918 " 104451 ~ hC ~ 107474
- 0,73893 hC - 9352 " 107181 ~ hC ~ 112765
- 0,67753 hC - 2457 " 112744 ~ hC ~ 118285
- 0,73893 hC - 9723 " 118289 ~ hC ~ 123291
- 0,73893 hC - 9727 " 128213 ~ hC ~ 140306
~ 0,73893 hC - 10061 " 140080 ~ hC ~ 144679
3 0,69755 hC - 4074 " 144679 ~ hC ~ 149188
a 0,73893 hC - 10247 " 149187 ~ hC ~ 161638
- 0,73893 hC - 10250 " 161591 ~ hC ~ 176866
~ 0,73893 hC - 10434 " 176607 ~ hC ~ 182418

~hCl~

~hC2~

~ hC3 ~

~ hC4~

~hCS~

~ hC6~

~ hC7 ~

~hC3~

~ hC9 ~

~ hC10~

~hCll~

~hC12~

~hC13~

~ hC14 ~

~hC15~

~ hC16 ~

~hC17~

~ hC18 ~

~hC19~

~hC20~

~ hC21 ~

~ t1C2 2 ~

~hC23~

~ hC24~

~hC25~

~ hC2 6 ~

~ hC2 7 ~

~ hC28~

~ hC29~

~hC30~

Grafisch verloopt de relatie tussen hA en hC als volgt: figuur 1.
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Figuur 1

Relatie tussen het "honorarium" van de huisarts - vrij beroepsbeoefenaar (h~)

en dat van de vergelijkbare ambtenaar (hA) in 1977 (X 1000)
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14iddels substitutíe is nu de relatíe tussen xC en hC (pagina 13) te vereenvou-

digen. De relatie kan nu als volgt worden weergegeven. De grafísche weergave

vindt U in fíguur 2a.

xC a 0,37971 hC f 6554 als 42923 ~ hC C 46821

s 0,43737 hC f 3853 " 46820 ~ hC ~ 49623

s 0,40282 hC f 5667 " 49623 ~ hC ~ 52105

~ 0,38591 hC f 6449 "
3 0,38591 hC f 6075 "
3 0,38738 hC f 5996 "
a 0,38867 hC f 5928 "
a 0,38979 1~ f 5868 "
~ 0,39077 hC f 5816 "
~ 0,39077 hC f 5811 "
~ 0,39077 hC f 5860 "
~ 0,34574 hC f 8745 "
a 0,32564 hC f 10089 "
s 0,32564 hC f 10086 "
m 0,32624 hC f 10040 "
~ 0,32624 hC f 9725 "
s 0,32624 hC f 9795 "
~ 0,28537 hC f 13317 "
~ 0,26751 hC f 14917 "
~ 0,26751 hl, f 14912 "
3 0,26751 hC f 14699 "
~ 0,26751 hC f 14775 "
~ 0,24529 hC f 17271 "
~ 0,23489 hC t 18501 "
a 0,23489 hC f 18500 "
s 0,23489 hC f 18552 "
a 0,22174 hC f 20455 "
s 0,21532 hC f 21413 "
~ 0,21532 hC f 21412 "
a 0,21532 hC t 21466 "

52103 ~ hC ~ 5222G
52233 ~ hC ~ 53139
53190 ~ hC ~ 53378
53378 ~ hC ~ 53776
53776 ~ hC ~ 54192
54181 ~ hC ~ 58045
58047 ~ hC ~ 63228
63095 ~ hC ~ 64031
63880 ~ hC ~ 66925
66925 ~ hC ~ 72926
72773 ~ hC ~ 76527
76404 ~ hC ~ 73338
79021 ~ hC ~ 81082
80785 ~ hC ~ 86143
46145 ~ hC ~ 89651
89649 ~ hC ~ 97362
~7236 ~ hC ~ 104451
104451 ~ hC ~ 107474
107181 ~ hC ~ 112765
112744 ~ tiC ~ 118285
118239 ~ l~C ~ 128291
128213 ~ I~C ~ 140306
140080 ~ hC ~ 144679
144679 ~ hC ~ 149138
149187 ~ hC ~ 161638
161591 ~ hC ~ 176866
176607 ~ hC ~ 182418

( xC4 )
~~

(xC5)

(xC6)

(xC7)

~ xC8)

( xC9)

( xC10)
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In figuur 2b is weergegeven hoe bij diverse waarden voor h~ deze wordt ver-

deeld over netto inkomen na belasting (x~) enerzijds en sociale en andere

verzekeringapremies en inkomstenbelasting anderzijds.

Figuur 2a: relatie tussen het "honoraritml"
(h~) en het netto inkomen na
belasting (x~) voor de huisarts
- vrij beroepsbeoefenaar in 1977.--r
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Figuur 2b: procentuele verdeling van het 60

"honorarium" (h~) voor de huisarts so
- vrij beroepsbeoefenaar over het ao
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30
enerzijds en sociale en andere
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~
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Par. 4. Het aankledíngspercentage

Onder aankledingspercentage wordt door ons verstaan: het percentage waarmee
het honorarium van de vergelijkbare ambtenaar (hA) moet worden verhoogd om een
honorarium voor de huisarts - vrij beroepsbeoefenaar (h~) te krijgen van een
zodaníge omvang dat:
(1) de huisarts hieruit de nodíge sociale voorzieningen kan treffen tot bij

benadering het niveau dat terzake geldt voor de vergelijkbare ambtenaar
(met uitzondering van een wachtgeldregeling).

(2) de huisarts na aftrek van de met de sociale voorzíeníngen gemoeide kosten
eenzelfde netto inkomen na belasting heeft (x~) als de vergelijkbare
ambtenaar (xA).

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

h
e ~ (h0 - 1)100y.

A

Het verloop van het aankledingspercentage bij verschillende omvang van hA
resp. h~ kan goed in beeld worden gebracht door het aankledingspercentage te
berekenen voor de intervalgrenzen (hCl) -(hC30) (Pag.17-lII). Dit is geschied
in bijlage 11, par.11.2(a). Het aankledingspercentage blijkt zich te bewegen
tussen de 62y (bij een h~ van ca. 53.200) en 46,7y (bij een h~ van ca.
176.700). De grafische weergave vindt u in fibuur 3 en 4(pag. 23 en 24).

De in figuur 3 en 4 weergegeven aankledingspercentages zijn berekend met
iiiachtneming van de in hoofdstuk 2(pagina t3) uitgesproken en tot nu toe
aangehouden veronderstelling dat het bij onvolledige verplichte deelname bij
de Stichting Pensioenfonds voor Huisartsen steeds een huisarts betreft, die
nog geen 5 jaar in de S.P.H. deelneemt.
Zouden we veronderstellen, dat het dan steeds een huisarts betreft, die ten-
minste 5 jaar in de S.P.H. deelneemt, dan komt het aankledingspercentage voor
de lagere inkomens (h~ ~ 104451) iets lager uit. Het verschil is maximaal in
het laagste interval (h~l). In bijlage 11, par. 11.2(b) is becijferd, dat
wijziging van voornoemde veronderstelling voor dat interval een aankledings-
percentage geeft van 57,24 à 57,32~ in plaats vau 61,45 à 61,14I.
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Figuur 3. Relatie tussen het "honorari~an" van de huisarts - vrij beroepsbeoe-
fenaar (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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In een bríef van de ttínister van Economische Zaken aan de Tweede Kamer, geti-

teld "Prijsbeleid 1978"1j staat onder meer:

"Een facet van het norminkomen dat zelfstandíg om aandaclit 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 rechtsposítíe tussen ambtenaar en vrije

beroepsbeoefenaar. Dit "aankledingspercentage" is voor 1978 voorlopig vastge-

steld op 45, zijnde ca. 25~ voor pensioenen ( gebaseerd op het "Rapport Werk-

groep Inkomens Vrije Beroepsbeoefenaren") en ca. 20~ voor de waarde van de

sociale voorzieníngen"; en voorts: "Nadere studie en overleg met betrekking

tot de onderbouwing van dit percentage zijn nodig. Hieruit zou een differen

tiatie per beroepsgroep kunnen voortvloeien."

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

3 en 4 en bijlage 11, par. 11.2, dan blijkt dat een aankledingspercentage van

45Í binnen de ons gehanteerde modelgrenzen niet voorkomt; dit aankledingsper-

centage zal aangewezen zijn bij een "honorarium" voor de huisarts - vrij

beroepsbeoefenaar (h~) van - ruw geschat - ca. 206.000.

Voorts blijkt, dat naarmate het "honorarium" lager ligt, het benodígde

aankledingspercentage hoger is. Dit betekent dat een differentiatie van het

aankledingspercentage niet alleen gewenst ís per beroepsgroep, maar ook per

inkomensklasse (eventueel zelfs gekoppeld aan huwelijkse staat en gezinssamen-

stelling). "Het" aankledingspercentage bestáát niet!

Ilantering van een uniform aankledingspercentage leidt tot een bevoordeling van

huisartsen met een hoger inkomen, hetgeen niet alleen strijdig is met het

streven van de overheid naar inkomensnivellering, doc!i ook de beleidsmatig

wenselíjk geachte verkleining van de praktijko~nvang extra bemoeilijkt.

Ilantering van gedifferentieerde aankledingspercentages is voor huisartsen

gezien de wijze van honorering voorzover het ziekenfondsverzekerden betreft

goed mogelijk. Wat betreft de particulieren, waarvoor een betaling per ver-

richting geldt, is hantering van gedifferentieerde aankledingspercentages

alleen mogelijk indien het totaal aantal verrichtingen ergens op een aanvaard-

bare wijze wordt geregistreerd.
Invoering van een abonnementshonorarium voor particulieren zal onder de huidi-

ge condities nogal wat moeilijkheden met zich meebrengen. Als oplossing kan

1) Ztaeede Kamer, zitting 197R-1979. 15420, nr. ~.



-26-

worden gedacht om de huisartsenhulp onder de A.W.B.Z. te brengen. Op dat
moment lijkt echter de weg naar een volksverzekeríng definitief íngeslagen.

Par. 5. De normatieve honorering van de huisarts ingevolge de landelijke
honoreringsovereenkomst tussen L.H.V. en V.N.Z.

Voor een beschrijving van de honoreringsovereenkomst zij verwezen naar bijlage
12. Een belangrijke vooronderstelling bij deze overeenkomst is het feit dat
kosten en opbrengsten voor ziekenfondsverzekerden en particulieren worden
geacht gelijk te zijn.l)
tíet inachtneming van deze veronderstelling is het honorarium (hC) behorend bíj
de normatieve praktíjkomvang (1800 zíekenfondsverzekerden en 800 particulie-
ren) te berekenen.

Netto honorariumdeel: 2600 x 46,07 - 119782
Pensioendeel : 2600 x 7,62 - 19812
Totaal: hC - 139594

Uit de tabellen i n hoofdstuk 3, par. 3 is af te leiden, dat als hC ~ 139594 ~
hA ~ 93423 hetgeen 0,6~ minder i s dan het maximum van schaal 151.8 B.B.B.R.A.
(zie bijlage 1) zulks terwijl de Commissie van der Ven, die de basis legde
voor de landelijke honoreringsovereenkomst, uitging van een ambtenarenhonora-
rium volgens schaal 151.8 B.B.B.R.A. te verhogen met 10~ premie voor beroeps-
risico.2) Alvorens hierover verder te gaan geven we eerst een bruto-netto
berekeníng voor de normatieve huisarts en de vergelijkbare ambtenaar (beiden
gehuwd, 0 kinderen) ( toelichting in bijlage 11, par. 11.3).

1) Deze veronderstelling vinden we terug bij het advies van de Commíssie
Donner voor de honorering van huisartsenhulp aan particulieren. Dat deze
veronderstelling in de praktijk vaak niet opgaat komt aan de orde in "De
opbrengsten in de huisartspraktijk (I)".

2) Deze toeslag over salaris en vakantietoeslag diende in de ogen van de
Commissie niet mee te tellen als pensioengrondslag.
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Normatieve Vergelíjkbare
huisarts ( C) ambtenaar (A)

honorarium hC - 139594 hA ~ 93423
- pensioenpremie pC ~ 34945 pA - 9114

(ouderdomspens. per deeln. jaar) (1328,60) (1328,66)

- premies volksverzekeringen s1C - 6700 -,-

- premíe arbeidsongeschikth.verz. s2C - 8702 -,-
dekking: (invalid. pensioen i40VIR-DTO) (225,84~dag)

(eerstejaars verzekering (idem)) (47,--~dag)
(wachttijd 2 dagen)

f Interimregeling ziektekosten zA - 3156

- netto inkomen v5ór belasting yC - 89247 yA - 87465

- Inkomstenbelasting bC - 37956 bA ~ 36176

- Netto inkomen na belasting xC - 51291 xA - 51289

Volgen we het uitgangspunt van de Commissie van der Ven: schaal 151.8 aan te
vullen met 10~ premie voor beroepsrisico en we kleden dit aan volgens de in

hoofdstuk 3, par. 4 geformuleerde uitgangspunten dan resulteert voor 1977 een

hC ~ 150462 hetgeen 10868 (7,8~) meer is dan het normatieve honorarium volgens
de landelijke honoreringsovereenkomst. De bruto-netto-berekening terzake is
als volgt (toelichting in bijlage 11, par. 11.4).
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schaal 151.8 Vergelijkbaar
B.B.B.R.A. honorarium
f 10~ huísarts in

vríj beroep

honorarium hA ' 93987 hC e 150462
t l0i toeslag voor beroepsrisico toeslag 9399
- pensioenpremíe ( niet over toeslag) pA 9179 pC ~ 351571)

(ouderdomspensioen per deeln. jaar) ( 1338,53) ( 1338,52)
- premies volksverzekeringen - ,- s1C a 6700
- premie arbeidsongeschiktheidverzekering - ,- s2C ~ 8772

dekking: (i nvalid. pensioen MOVIR-DTO) (227,77~dag)1)
(eerstejaars verzekering idem) (47,--~dag)
(wachttijd 2 dagen)

-t- Interimregeling zíektekosten zA 3 3594

- Netto inkomen vbbr belasting yA a 97801 yC ~ 99833
- inkomstenbelasting bA - 42913 bC a 44945

~ Netto i nkomen na belasting xA - 54838 xC ~ 54888

Een "honorarium" voor de huisarts - vrij beroepsbeoefenaar van 150462 i.p.v.
139594 betekent voor 1977 een verhoging van netto honorarium f pensioendeel
per ziekenfondsverzekerde resp. particulier met f 4,18 op jaarbasis.

Redenen voor het aanzienlijke verschil tussen het netto honorarium ingevolge
de landelijke honoreringovereenkomst enerzijds en het door ons op basis van de
uitgangspunten van de Commissie van der Ven becijferde netto honorarium ander-
zijds zijn:
- Voor de bepaling van de pensioenkosten werd door de Commissie uitgegaan van

1) De 107 toeslag voor beroepsrisico ís in de verzekeringsgrondslag niet
meegenomen, zulks in overeenstemming met de uítgangspunten van de Commissie
van der Ven.
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de in geval van een A.B.P.-pensioen te betalen premie. De voorziening bij de
Stichting Pensioenfonds voor Huisartsen is echter aauzienlíjk duurder zodat,
indien wordt uitgegaan van een vergelijkbare pensioenopbouw, de pensioenkosten
voor de normatieve huisarts veel hoger uitkomen.
-Bovendien voorziet de S.P.H. (behoudens een premievríjstelling in geval van
volledige invaliditeit) niet in een invaliditeitspensioen, zodat de normatieve

huisarts terzake nog aanvullende voorzieningen moet treffen bij een

particuliere verzekeringsmaatschappij. Uitgaande van een arbeídsongeschikt-

heidsvoorziening voor de normatieve huisarts, welke enigszins vergelijkbaar is

met hetgeen terzake geldt voor de vergelijkbare ambtenaar, zal volgens onze

berekeningen moeten worden gerekend op een jaarpremie van l3772.
Ook door de Commissie van der Ven werd rekening gehouden met een premie

arbeidsongeschiktheidsverzekering van (anno 1969) 2500; dit kwam neer op 6,26y

van hA terwijl wij uitkomen op 9,33I hetgeen nagenoeg 1~ maal zo hoog is.

-Door de Commissie is geen rekening gehouden met een tegemoetkoming ziekte-
kosten. Het bedrag beloopt netto ca. 1300 per jaar; het bijbehorende bruto

bedrag bedraagt voor de met de normatieve huisarts vergelijkbare ambtenaar ca.
3600.
-Door de Commissie is geen rekening gehouden met tiet feit dat inzake de
inkomstenbelasting voor de zelfstandige enkele regels anders zijn dan voor de
ambtenaar.
-Niet bekend is in hoeverre door partijen in deze uitgangspunten van de
Commissie van der Ven later structurele wijzigingen zijn aangebracht.
-Niet bekend is in hoeverre er afwijkingen zijn ontstaan omdat gedurende
langere termijn is vastgehouden aan vereenvoudigde aanpassingsmechanismen.

Par. 6. Praktijkverkleining en vergelijkingsfiguur

6.1. Relatie ~raktijkomvang en bruto praktijkinkomen

-Voor wat betreft het ziekenfondsgedeelte van de praktijk is er een duide-
lijke relatie tussen het aantal ingesc}ireven verzekerden en het bruto
praktijkinkomen. Per ziekenfondsverzekerde ontvangt de huisarts een abonne-
mentshonorarium. In 1977 was dit
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t~m 1800 verzekerden 79,93 per verzekerde

voor de volgende 200 verzekerden 55,93 per verzekerde

voor de volgende verzekerden 48,31 per verzekerde

- Voor wat betreft net particuliere gedeelte van de praktijk is er been

duidelijke relatie tussen aantal particulieren en bruto praktijkinkomen.

Enerzijds is het aantal particulieren al moeílijk te schatten ("behoort

mevrouw x die 3 jaar geleden op consult kwam nog tot deze parktijk?")

anderzijds geldt voor particulieren een lionorering per consult resp. visite

en het aantal consulten en visites per particuliere patiënt is van tevoren

niet bekend.
Onderzoek terzakel) geeft aanleiding om te veronderstellen dat het aantal

consulten en visites per particulier zo laag lígt, dat de doorsnee-op-

brengst per particuli.er lager ligt dan die per ziekenfondsverzekerde tot

1800 "zielen". Dit is niet in overeenstemming met de veronderstelling die

de Commissie Van der Ven aan zijn advies mede ten grondslag legde: gelijke

ontvangsten en kosten voor particulieren en ziekenfondsverzekerden.

6.2. Relatie bruto pralctijkinkomen en "honorarium" van de huisarts - vrij

beroepsbeoefenaar (hC)

Algemeen geldt: hC - bruto praktijkinkomen - praktijkkosten.

Over de praktijkkosten weten we erg weinig, we weten in feite niet meer dan

wat volgens de landelijke honoreringsovereenkomst de normatieve praktijkkosten

zijn bij een praktijkomvang van 2600 zielen, nl.

"vaste kosten" . 62400

"variabele kosten": 5824
Totaal . 68224

~~1) Zie J.P. Heesters: De opbrengst in de huisartspraktijk (I)" reeks "Ter
Discussie" Faculteit der Economische Eletenschappen, Katholieke Iiogeschool
Tilburg. I~cember 19811
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tde gaan er vooralsnogl) van uit dat de normatieve praktijkkosten een goede

benadering vormen van de gemiddelde kosten bíj een normatieve praktijk.

Een moeilijkheid vormt echter de variabiliteit van de kosten, m.a.w. hoe vast

zijn de "vaste kosten" en hoe variabel de "variabele kosten"? Vast staat in

elk geval dat de vergoeding voor deze kosten een zeer variabel karakter draagt

zodat, als de "vaste kosten" werkelijk vast zijn, er bij een kleinere prak-

tijkomvang dan die waarop het vaste kostendeel is gebaseerd, sprake is van een

onderdekking.

6.3. Relatie praktijkomvang en "honorarium" van de huisarts - vr~

beroepsbeoefenaar (h~).

Uit de twee voorgaande subparagrafen zal duidelijk zijn geworden dat uítspra-

ken over de relatie tussen praktijkomvang en "honorarium" alleen zijn te doen

met inachtneming van een veronderstelling ten aanzien van enerzijds de op-

brengsten uit de particuliere praktijk en anderzijds omvang en varíabiliteit

van de praktijkkosten.
In deze subparagraaf zullen we voor een praktíjkomvang van 1800, 2000, 2200,

2400 resp. 2600 zielen het honorarium (h~) berekenen en aangeven met welk

ambtenarenhonorarium (hA) dit vergelijkbaar is. Deze berekeningen geschieden

met inachtneming van de volgende vooronderstellingen.

(1) De praktijk bestaat voor 70~ uit ziekenfondsverzekerden en voor 30y uit

particulieren. De opbrengst per partículier bedraagt:

(la) 75I van die per ziekenfondsverzekerde ( tot 1800 zielen)

( lb) 100~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~

( lc) 125r n ~~ n ~~ ~~ n n u

1) In een volgende aflevering zullen bepaalde kostencomponenten nader worden
bekeken.
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(2) De praktijkkosten zíjn gelijk aan die volgens de landelijke honorerings-

overeenkomst. De "variabele kosten" worden geacht proportioneel variabel

te zijn met de opbrengsten.l) De "vaste kosten" worden geacht

(2a) volledig vast te zijn

(2b) proportioneel variabel te zijn met de opbrengsten.2)

Het resultaat van de berekeningen kan al5 volgt ~aorden weergegeven.

1) Gekozen is voor variabiliteit met de opbrengsten en niet met het aantal
patiënten. Voor ziekenfondsverzekerden maakt dit geen verschil; voor parti-
culieren wel. De veronderstelling impliceert dat we veronderstellen dat
lagere opbrengsten per particulier (t.g.v. een lagere contactfrequentie,
een hogere consult~visiteratio of minder irregulaire contacten) ook lagere
kosten impliceert. Zie hieromtrent ook "De opbrengsten in de tiuisartsprak-
tijk (I)", pag. 4 e.v.

2) Zie noot 1) .
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Relatie tussen praktijkomvang en "honorarium" van de huisarts - vríj beroeps-
beoefenaar als de "vaste kosten" volgens de landelijke honoreringsovereenkomst
worden geacht volledig vast te zijn (veronderstelling 2a)

veronder-
stelde

prak- opbrengst prak- prak- hono- vergelijkbaar aankledings-

tijk- per parti- tijk- tijk- rarium ambtenarensa- percentage:

om- culier als op- kosten hC laris (hA); h-hC A
vang X van die brengst tusssen haakjes hA

per"zware"
zíeken- de B.B.B.R.A.-
fondsverze schaal (zie bij- x 100Y
kerde lage 1)

5~(1) (2) (3) (4) (5)-(3)-(4) (6) (7) (6)

1800 75X (la) 133083 66130 669531) 419131)(114.1f0,4X) 59,7X1)
100X (lb) 143874 66432 77442 50273 (130.2-1,2X) 54,OX

125X (lc) 154665 66734 87931 5G816 (130.5-F0,5X) 54,8X
2000 75X (la) 147871 66544 81327 52100 (130.3t1,3X) 56,1X

100X (lb) 159860 66880 929801) 596861)(148.1-0,9X) 55,8X1)
125~ (lc) 171850 67216 104634 68399 (148.St0,9X) 53,OX

2200 75X (la) 162658 66958 957001) 616961)(143.2-0,7X) 55,1X1)
' 100X (lb) 175846 G7328 103518 70835 (143.7-1,6X) 53,2X
125~ (lc) 189034 67698 121336 79936 (151.2t1,2X) 51,8X

2400 75X (la) 177445 67313 110132 72028 (148.7t0,1X) 52,9Y
100i (lb) 191832 67776 124056 81942 (151.3f0,8X) 51,4X
125~ (lc) 206219 68179 138040 92275 (151.7f1,OX) 49,6y

2600 75~ (la) 192232 67787 124445 32233 (151.3t1,1X) 51,3`I,
100X (lb) 207813 68224 139594 93423 (151.8-0,6X) 49,4X
125X (lc) 223404 68661 154743 104097 (152.8f0,99') 48,7~

1) In dit geval kan hA niet uit hC worden afgeleid met behulp van de in
hoofdstuk 3, par. 3 gevonden relatie. Hierop wordt nader ingegaan op
pag. 35 en bijlage 11, par. 6.
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Relatie tussen praktijkomvang en "honorarium" van de huisarts - vrij beroeps-
beoefenaar als de "vaste kosten" volgens de landelíjke honoreringsovereenkomst
worden geacht proportioneel variabel te zijn met de opbrengsten

veronder-
stelde

prak- opbrengst prak- prak- hono- vergelijkbaar aankledings-
tijk- per parti- tijk- tijk- rarium ambtenarensa- percentage:
om- culier als op- kosten h~ laris (hA);

hC-hAvang 7 van die brengst tussen haakjes
hper"zware" A

zieken- de B.B.R.A.-

fondsverze- schaal x 100~
kerde

(1) (2) (3) (E) (9)'(3)-C8) (10) (11)--9)-(10)
(10)

1800 75I (la) 133083 43689 89394 57762 (130.6-1,1y) 54,8i
100I (lb) 143874 47232 96642 630~5 (184.3-1,4~) 53,2~
125I (lc) 154665 50775 103890 68435 (148.5f1,0y) 51,8Í

2000 75~ (la) 147871 48544 99327 65064 (143.4-1,2~) 52,77

100y (lb) 159860 52480 107380 704281)(148.6f1,2y) 52,5z
125~ (lc) 171850 54416 115434 75753 (151.1-1,2i~) 52,4~

2200 75i (la) 162658 53399 109259 71383 (148.7-0,8X) 53,1~
100~ (lb) 175846 57728 118118 77571 (151.1f1,2~) 52,3~
125Y (lc) 189034 62057 126977 34104 (151.4~-0,57) S1,OY

2400 75I (la) 177445 58253 119192 78352 (151.2-0,8y) 52,1y
100y (lb) 191832 62976 128856 85489 (151.5-0,87) 50,77
125ó (lc) 206219 67699 138520 92630 (151.7f1,4i) 49,5Y

2600 75X (la) 192232 63107 129125 85687 (151.5-0,57) 50,7Í
100y (lb) 207818 68224 139594 93423 (151.8-0,6y) 49,4Y

125I (lc) 223404 73341 150063 100639 (152.7f0,5y) 49,1~

1) In verband met overlapping van de intervallen zijn hier 2 mogelijkheden.
Het ene interval levert een h~~ - 7U428 op (zie tabel), het andere een hA
- 69994 (schaal 148.6f0,69~); he[ aankledingspercentage is dan 53,4i.
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De onder (2b) genoemde veronderstelling is door ons bbk gemaakt voor de rela-

tie tussen h~ en BPI in hoofdstuk 2 onder ad (2) ter vaststelling van de
omvang van de verplichte deelname in de Stichting Pensioenfonds voor Huisart-

sen.
Dit heeft tot gevolg dat de in hoofdstuk 3, par. 3 gevonden relatie tussen h~

en hA soms niet toepasbaar is als de "vaste kosten" volledig vast worden

verondersteld en h~ ~ 104451 is. In het voorgaande rekenvoorbeeld was dit het

~evdi bij een prakLijkomvang van i800 zieïen (variant ia), 2000 zielen (va-

riant lb) en 2200 zielen (variant la). Een uíteenzetting waarom dit juist in

deze situaties het geval is alsmede de alternatieve berekening van hA worden

gegeven in bijlage 11, par. 11.5.

Uit het overzicht op pagina 31-32 blijkt dat met name wanneer wordt uitgegaan

van veronderstelling 2a ("vaste kosten" volledig vast) bij verkleining van de

praktijkomvang het "honorarium" van de huisarts - vrij beroepsbeoefenaar (h~)

en het daarmee vergelijkbare ambtenarenhonorarium (hA) enorm snel dalen.

Drukken we h~ en hA uit in procenten van de h~ resp. hA welke behoren bij de

normatieve praktijk volgens de landelijke honoreringsovereenkomst (in het

overzicht onderstreept) dan bedraagt:

bij 1800 zielen h~: 48,0 à 63,0~1); hA: 44,9 à 60,8~
" 2000 " h~: 58,3 à 75,Oi ; hA: 55,8 à 73,2I
" 2200 " h0: 63,6 à 86,9~ ; hA: 66,0 à 85,6Í

Temeer daar de veronderstellingen la (de opbrengst per particulier bedraagt
75~ van die per ziekenfondsverzekerde tot 1800 zielen) en 2a ("vaste kosten"
volledig vast) bepaald niet werkelijkheidsvreemd zijn, maken bovenstaande
cíjfers ons inziens genoegzaam duidelijk, dat een politiek gericht op verklei-
ning van de huisartspraktijk in de richting van 2000 à 2200 zielen, vergezeld
zal dienen te worden door forse aanpassingen in de honorering.

1) Het laagste percentage behoort steeds bij variant la, het hoogste bij
variant lc.
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Par. 7.Vermindering van het aantal eíndvergelijkingen

'íet bleek Mogelijk met behulp van regressie-analyse het aantal eíndvergelij-

van 30 terug te brengen tot 11 (Ei t~m E11). .~s uit-
kingen (hCl t~m hC30)
gangspunt werd gesteld, dat de maximaal toegestane afwijking kleiner moest

zijn dan 100 resp. ~Í van hA. De vergelijking diende ten lioogste derdegraads

te zijn, zo mogelijk van lagere orde. Teneinde de weergave van de uitkomsten

te vereenvoudigen, wordt hC weergegeven als functie van n, waarbij n~ 0,001

hA.
Iíet inachtneming van het voorgaande bleek het mogelijk:

- de eindvergelijkingen (hCl) t~in (hC4) te bundelen in (Ei)

(E1) : hC ~-222486,40 f 23923,79 n- 740,0073 n2 f 8,10717 ij 2)

(14575,54) (1476,72) (49,77652) (0,55822)

meervoudige correlatiecoëfficiënt: R - 0,99995844

maximale afwijking: 57,3G (0,22~ van IiA)

- de eindvergelijkingen (hC5) t~m (hC10) te bundelen in (E2)

(E2) : hC - f 8572,47 f 1358,52 n

(4,9727) (0,1372)i)
meervoudige correlatiecoëfficiënt: R - 0,99999945

maximale afwijking: 7,63 (0,02; van hA)

- de eindvergelijkingen (hCll) t~m (hC15) te bundelen in (E3)

(E3) : hC --130138,10 f 10236,68 n- 188,2868 n2 f 1,328677 ij

(7032,82) (464,91) (10,2176) (0,074674)

meervoudige correlatiecoéfficiént: R - 0,99998502

maximale afwijking: 64,78 (0,15~ van hA)

- de eindvergelijkingen (h~18) t~m (hC20) te bundelen in (E6)

(E6) : hC --245342,20 ~- 13468,97 n- 190,4415 n 2 f 0,9966045 i)

(13440,62) (650,44) (10,4717) (0,0560869)

meervoudige correlatiecoëfficiënt: R - 0,99998096

r~aximale afwi jking: 88,82 (0,15; van iiA)

2) Een tweedegraadsvergeli j!cing geeft een maximale afwi jking van ~ 0, 25~ van

hA.

1) Tussen haakjes staat de standaarddeviatie van de erboven genoemde
coëfficiënt.
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de eindvergelijkingen (hC23) t~m (h~25) te bundelen in (E9)

(g9) : h0 --186910,50 f 8337,69 n- 81,1338 n 2 f 0,3136312 ij

(6907,56) (248,19) (2,9652) (0,0117799)

meervoudige correlatíecoéfficiënt: R - 0,99999321

maximale afwijking: 87,03 (O,11Í van hA)

- de eindvergelijkingen (h~26) t~m (1i02c~) te bundelen in (R10)
2

(E10) : hC -- 1903,25 -~ 1564,760 n- 0,9673 n

(YnQ~Rn) (7~h791 ((l,(IiSR)1)

meervoudige correlatiecoëfficiënt: R - 0,99999405

maximale afwijking: 92,17 (0,09~ van hA).

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

worden.

1) Zie voetnoot 1) op de vorige pagina.
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als 26586 ~ hA ~ 32845
2 3

(E1)~ h~ --22248,40 t 23923,79 n- 740,0073 n f ~,10717 n

als 32144 ~ hA ~ 40235
-. h~ t8572,47 t 1358,52 n

C
als 39944 ~ hA ~ 50935
~ h~ --130138,10 f 10236,68 n- 188,2868 n 2 f 1,328677 n 3

als 50726 ~ hA ~ 52249

~ hE - f10373 t 1353,31 n
als 516~9 ~ hA ~ 5565R
~ lt~ - f10820 f 1353,31 n

als 55661 ~ hA ~ 68850

-. h~ --245342,20 f 13468,97 n- 190,4415 n2 f 0,9966045 n3

als 68264 ~ hA ~ 70498
~. h0 - f12069 f 1353,30 n

als 69848 ~ hA ~ 73974

-. h~ - f12656 f 1353,30 n

als 73930 ~ hA ~ 93950

-~ h0 --186910,50 f 8337,69 n- 81,1338 n2 } 0,3136312 n3

als 93448 ~ hA ~ 120442

-. h~ --1903,25 f 1568,760 n- 0,9673 n 2

als 12(1067 ~ hA ~ 124361

-~ hl, - f14120 f 1353,30 n

(E2)

( E3)

(E4)

(E5)

(E6)

(E7)

(E8)

(E9)

(E10)

(E11)
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f;IJLACT 1. Jaarhonoraríum (liA) behorende bij de ti.A.R.R.A.-sclialen 70 t~m 154.

Voorbeelcl: 13erekening van hA behorend bij het maximum van scliaal 151.

---

~ aa t~m dec. : 5a 7367 - 86507
Salaris: jan. t~M juni 77: 7x7096; g~

Vakantietoeslag:
7,8i sal. juni '76 t~m mrt. '77, 8~ sal. april, mei '77

- 6536
~ 0,078 (6824f6x 6854f3x 7096) f 0,08 (D~ 7096)

a 944
Nabetaling: 12,5712i, (sal. nov. '77~-18) - 0,125712 (7367f18)

q3987
Totaal ~ hA
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SCHAAL EN AANTAL PERIODIEKEN B.B.B.R.A.

hA
70
p 25216
1 26302
2 82 23419
3 Ó 89 30032
4 1 Ó 31664
5 2 1 93 112 33241
6 4 2 0 103 0 34949

6 4 2 0 1 36653
8 6 4 1 2 114 38350

8 6 2 3 0 115 40036
8 3 4 1 0 41727
4 5 2 1 43422
5 6 3 2 130 45287
6 7 4 3 0 131 47158

8 5 4 1 0 49028
9 6 S 2 1 50894

10 7 6 3 2 52772
4 3 54637
5 4 148 56507
6 5 0 149a 58378
7 6 1 0 60244
8 7 2 1 62121

3 2 64003
4 3 150 65873
5 4 0 67783
6 5 1 69609
7 6 2 151 71949

7 3 0 74294
3 4 1 76639
9 5 2 152 154 78984

10 6 3 0 0 31324
11 7 4 1 1 83669
12 8 5 2 153 2 86146

6 3 0 3 88757
7 4 1 4 91375
8 S 2 5 93987

6 3 G 97073
7 4 7 l00115
8 5 8 103181

6 9 106248
7 10 109310
3 11 112368

12 115442
13 118502
14 121569
15 124629
16 127712
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BIJLA~GE 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

~aaarbíj QA76 - belastbaar inkomen over 1976 f A.O.tI.~A.(~.Ld.-premie 1976 voor

rekening werkgever.

~ Q' 7 6~ h' 7 6- p' 7 6} z' 7 G~, AOI l'
76

A A A A

-. QA76 - O,t383hA76 ~, 0,117fA76 } zA76 t AOfl~76

waarbij:

hA76 - 0,93877hA77 ( afgeleid uit werkelijke stijging B.B.B.R.A.-
schalen in bijlage 1)1)

fA76 - 14564

zÁ76 - 1229 . ~761-~

AOTJ~76 - 0,119QA76 als QA76 ~ 35600 en 4236 als QA76 ~ 35600

.' 76 ,' 77
J - J - j (vereenvoudi;ende veronderstelling; de inherente

fout is minimaal)

i Q'76 - 0 94090h~77 } 1395 } 1934 als Q~76 ~ 35600A ' A 1-j A

resp. - O,R2393hA77 } i2j~ ~- 5940 als QA76 ~ 35600

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

1) Hierbij is verondersteld, dat er geen sprake is geweest van periodieke
verhogingen.
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Gehuwd, 0 kinderen

j ~ 0,32 29000 ~ QA76 ~ 41100

j a 0,40 41100 ~ QA76 ~ 51300

j ~ 0,50 51300 ~ QA76 ~ 66900

76j - 0,59 66900 ~ QA ~ 86900

76j ~ 0,64 36900 ~ QA ~ 109300

76j - 0,67 109300 ~ QA ~ 136800

Door nu te substitueren voor QA76 krijgen we de op pagina 2 beschreven relatie
tussen j en hA (3 hA77).

Par. 2.2. Af leiding van de relatie tussen xA en hA

De uitgangsvergelijking is: xA - 0,883 hA f 1817 t 1?j4 - bA

Voorbeeld: berekening xAl

als 26586 ~ hA ~ 40236 (jl) ; j~ 0,32

als 24079 ~ hA f li6J'S ~ 34914 (bAl) i bA - 0,32(0,883 hA t i2j4) - 3775

subst. j- 0,32 in (bAl) geeft: 21924 ~ hA ~ 32759.

Combinatie met (jl) geeft:

als 26586 C hA ~ 32759-~ j- 0,32 én bA - 0,32 (0,883 hA f 1294
1-0,32) - 3775
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substitutie in de uitgangsvergelijking geeft:

xA a 0,883 hA f 11~~32 t 1817 - 0,32 (0,883 hA ~- 11~932) f 3775
.

~(1-0,32)(0,883 h f 1294 ) t 5592 ~ 0,60044 hA f 6886A 1-0, 32

Zo volgt

(x~) uit ( jl) en (b~) (xA7) uit ( j4) en (bA4)

(xA3) uit (j2) en (b~) (xA8) uit (j4) en (b~)

(xA4) uit ( j2) en (b~) (xA9) uit ( j5) en (b~)
(x~) uit (j3) en (b~) (xA10) uit (j5) en (bA6)

(xA6) uit (j3) en CbA4) (xAll) uit (j6) en (bA6)
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BIJI.AGE 3. Toelichting op diverse berekeningen in hoofdstuk 2.

Par. 3.1. Afleiding van h~~uit het bruto praktijkinkomen (BPI)

T.erzake gelden de in hoofdstuk 2, onder (2) gemaakt veronderstellíngen:

- hC per patiënt ~ netto honorariumdeel f pensioendeel ~ 46,07 t 7,62 -

53,69 (het pensioendeel gaat slechts tot 2850 patiënten)

- kostendeel - vaste-kosten-deel f variabele-kosten-deel
-(22,55 f 1,45) f(2,16 f 0,08) - 24,- f 2,24 ~ 26,24

1800(het vaste-kosten-deel gaat slechts tot.~~ ti 2600~
pat iënten)

- BPI per patiént - hC per patiënt ~- kostendeel

Voorbeeld

53, 69BPI - 38875 ~ hC - 53,69 f 26,24 x 38875 - 26113

Par. 3.2. Substitutie van de voor sl~, pC en b~ gevonden relaties in de verge-
lijking voor x~ (xC - hC - pC - s1C - s2C - bC)

(xCl) ; als hC ~ 38800 f pC i s1C - 0,17267 (IiC - pC) (V1)

-. én 22079 ~ lIC pCs1Cs2C ~ 31646

t bC - 0,32(hC-pC s1C-s2C)-4037 (bCl)
geldt: xC - (1-0,32)(hC-pC-0,17267(hC-pC)-s2C) f 4037

- 0,56258 (hc-pC) - 0,68 s2C f 4037
-. als bovendien 26113 ~ hC ~ 52226

~ pC - 0,37427 hA - 2851 (pC2)
xC - 0,56258 hC - 0,21056 hA - 0,68 s2C t 5641

subst. in (V1) geeft: hC ~ 35949 t 0,37427 hA
subst. in (bCl) geeft: 23R36 f 1,20871 s2C f 0,37427 hA ~

liC ~ 35400 f 1,20871 s2C f 0,37427 hA

ondergrens voor (x~.l): 23836 f 1,20871 s2C f 0,37427 hA

bovengrens voor (xl.l): 35949 f r7,37427 1~A

(xCl) is dus verkregen door voor s1C, b~, resp. pC te substítueren lietgeen
staat in de vergelijkinben (V1)' (bCl) resp. (p~,2).
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Op analoge wijze is (xC2) te berekenen uit combinatie van (V2), (bCl) en (PC2)
~~ ~~ ~~ " " ( V2) ~ ( hC2) en ( pC2)

(xC3)
(xr,4)

~~ ~~ ~~ " " (VZ) ~ (bC2) en (pC3)

~~ ~~ ~~ " " (V2) ~ ( ~C3) en (pC3)
(xC5)
(x ) ~~ ~~ " " " (V2) ~ (bC3) en (pC4)

C6
(xC7)

~~ ~~ ~~ " " (V2) ~ (bC4) en (pC4)

(xCi)
~r

-- .. n ~~ Iv l !},-. 1 an (n,.~l

x n ~~ n ~~ (~~L) ~(~CS)
en ( pl.~)

~ C9~

(xC10)
~~ ~~ ~~ (V2) . (bC6) en PC5
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BIJLAGE 4. Berekening van de pensioenpremie voor de huisarts - vríj beroeps-
beoefenaar (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

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

[~aarbij AOW - de AOW-uitkering; in 1977 was deze 15312.
ti -"de middelsom" van het honorarium over de laatste 2 volle kalen-

derjaren, voorafgaand aan de datum van ingang van het betreffen-
de pensioen. Waarop ti 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.
Dit heeft tot gevolg, dat de middelsom gelijk is aan het op het
betreffende moment geldende hotiorarium: tit 3 hAt'

De huisarts wordt geacht per deelnemingsjaar een pensioen op te bouwen van
0,0175 li - 0,02 AOW - 0,0175 hA - 306,24.
Indien tengevolge van de verplíchte deelname bij de S.P.H. 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.H.

1) Het weduwen- en wezenpensioen vormen bij ABP en SPH f 5~7 respectievelíjk
1~7 van het ouderdomspensioen.
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Voorbeeld:
Stel hA ~ 35000 en hC - 1,60338hA1) - 56113
pC ~ 0,37427 hA - 6550 f 1306 K 2)

als hC s 56000 ; K- 3
subst. geeft pC - 10467,45
De verplichte deelneming bij 2 x 26112,8 ~ hC C 3 x 26112,8 is echter:

een penaioenopbouw van 3 x 223,92 a 671,76 per deelnemingsjaar

en een premie van 3 x 6U~I5 - liiLtfS.

De vergelijkbare ambtenaar bouwt een pensioen op van 0,0175 hA - 306,24 a
306,26 per deelnemingsjaar. De huisarts bouwt dus verplicht 365,50 per deelne-

mingsjaar meer op. Hiermee wordt door ons rekening gehouden door een negatieve
vrijwillige deelname bij S.P.H. te veronderstellen voor hetzelfde bedrag tegen
een - negatieve - premie van 21,387 x 365,50 ~ 7817.

Pensioenpremie: pC

Verplichte deelname: P1C
tiet de verplichte deelname bij S.P.H. wordt per 1000 premie een ouderdomspen-
sioen opgebouwd van 36,738 per deelnemingsjaar.

Vrijwillige deelname: p2C
Voor het vrijwillig deel van het pensioen wordt uitgegaan van het taríef dat
de S.P.H. terzake hanteert: 21,387 premie per gulden pensioenopbouw. In de
praktijk stelt de S.P.H. terzake een aantal randvoorwaarden waarvan in dit
kader belangrijk zijn:
(a) Vrijwillige deelname geschiedt in tranches van 223,92 pensioen (4789

premie).
(b) De maximale vrijwillige deelname is 4 x 223,92.
(c) Vrijwillige deelname is pas mogelijk als via de verplichte deelname een

pensioen wordt opgebouw~i van 5 x 223,92.
Wij meenden met deze voorwaarden in de opbouw van het model geen rekening te
hoeven houden. We veronderstellen a.h.w. dat de huisarts tegen dezelfde premie
per gulden pensioen dezelfde dekking ook elders kan krijgen.

1) Vooruitlopend op de uitkomsten van hoofdstuk 3.

2) Deze vergelijking geldt als de huisarts reeds 5 jaar deelnemer is bij
S.P.H. Voor de afleiding zij verwezen naar het slot van deze bijlage.
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pC ' p1C } p2C

p1C ' 6095 K waarbij K~ 1,2,3,4 of 5 afhankelijk van hC (zie tabel in hoofd-
stuk 2 onder (2)). Hiermee wordt een pensioen opgebouwd van
223,92 K

p2C s 21,387 {(0,0175hA - 306,24) - 223,92 K} - 0,37427 hA - 6550 - 4789 K

pC a 6095 K t 0,37427 hA - 6550 - 478~ K- 0,37427 h~ - 6550 f 130G K
waarbij K a 1 als h~, ~ 1 X 26112,3 etc. ( zie tabel in hoofdstuk 2 onder

( 2)).

Indien de huisarts ~ 5 jaar deelneemt in S.P.H. dient pC nog te worden ver-
hoogd Met (S~c) 362,25 voor een rísicopremie ter dekking van het weduwen- en
wezenpensioen. In dat geval wordt ~- 0,37427 h~ - 4739 f 944 K
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BIJLAGE 5. De "sociale zekerheid" van de ambtenaar in 1977

Par. 5.1. De pensioenregeling voor ambtenaren

Deze regeling voorziet in een welvaartsvast
ouderdomspensíoen , groot N(0,0175 I( - 0,02 AOW)

weduwenpensioen , " 5~7 x ouderdomspensioen l
-~~ ! tesamen maximaal 7~7

wezenpensioen , " i~ i'' x ouáerdom~pensi~éí~

invaliditeitspensioen, " (tot 65 jr.): N(0,0175 ti), doch minimaal rM

" (boven 65 jr. ): g0 (0,0175 ti - 0,02 AO[7)

gedurende de eerste 18 maanden door de werkgever zodanig aange-

vuld, dat het netto-inkornen hetzelfde bli jf t.

Liaarbij: N - aantal díenstjaren tot ontslag (max. 40)

tí ~"tiiddelsom" van het honorarium van de laatste 2"volle" kaletr

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- 0,35 - 0,45 -~ r- 0,30

" g- 0,45 - 0,55 ; r- 0,40

" g- 0,55 - 0,65 ; r- 0,50

" g- 0,65 - 0,30 -~ r- 0,G5

" g- 0,80 - 1,00-~ r- 0,80

1) Volle wezen 2~7.
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Par. 5.2. De wachtgeldregeling voor ambtenaren

Duur van de uitkering (in jaren) 2 f(0,015 x leeftijd - 0,12) x dienstjaren

hoogte van de uitkering (in ~ van de jaarwedde): eerste 3 maanden: 100Y
volgende 9 " . 90y
volgende 48 " . 80i

Totale uitkering bij een duur van 5 jaar:

3x1-F-9x0,9-F48x0,8 a 4,125 x jaarwedde.
12
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BIJLAGE 6. Het invaliditeitspensioen en de eerstejaars verzekering bij "Art-

sen-Onderlinge" en "i1.0.V.I.R.-D.T.O."

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

De maatschappij biedt niet de mogelijkheid van een welvaartsvast pensioen; men

gaat niet verder dan "ten hoogsLe waardevasi".

De maximale voorziening is een geindexeerde standaardverzekering zonder eigen

risico. Uitkering vindt plaats vanaf de eerste dag, míts de invaliditeit meer

dan 8 dagen omvat. De maxímaal te verzekeren uitkering bedroeg in 1977 240 per

dag (87600 per jaar).
De verzekering werkt via een waarborgfonds. De storting in dat fonds per

gulden dagpensioen is, gegeven de verzekeringsvorm, afhankelijk van de leef-

tijd van de verzekerde bij toetreding~wijziging. De premie is afhankelijk van

de werkelijke uitkomsten in het boekjaar, maar ligt de laatste jaren op ca.

90I van de waarborgsom. Verzekerd bedrag (en waarborgsom~premie) worden auto-

matisch aangepast aan de geldontwaarding, behalve voor de uitkeringsgerechtig-

den. Als men meer dan 2 jaar arbeidsongeschikt is kan, als de beleggingsresul-

taten dit toestaan, de uitkering worden verhoogd met ten hoogste de toename

van het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie (als dit hoger dan 4~ is,

zal die verhoging tenminste 4I zijn).

Het volgende overzicht toont de indexering van de uitkeringen van "Artsen-

Onderlinge" over de periode 1974-1978 met daaronder het prijsindexcijfer voor

de gezinsconsumptie (indicatie voor waardevastheid) over 1973-1977.1)

jaar 1973 1974 1975 1976 1977 1978

indexering "Artsen-Onderlinge" 100 104 lOt3,2 113,4 118,5

prijsindexcijfer gezinyconsumptiel) 100 10~,6 120,~ 131,5 139,9

1) De indexering van de uitkeringen geschiedt o.g.v. ~ie ontwikkelingeii (beleg-
gingsresultaat, prijsindexcijfer) in het voorafgaande jaar.
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Hieruit blijkt dat de verhoging van de uítkeringen van "Artsen-Onderlinge"

(gemiddeld 4,33~ per jaar) sterk achterbleef bij de stijging van het prijsin-

dexcíjfer (gemiddeld 8,76I per jaar).

Het verschil met de ontwikkeling in het indexcijfer van regelingslonen van

volwassen werknemers (indicatie voor welvaartsvastheíd) is nog groter.

jaar 1~73 1974 1975 1976 1977

indexcijfer regelingslonen van

volwassen werknemers 100,0 115,0 132,7 145,1 155,8

De gemiddelde stijging van dit laatste cijfer (11,72i per jaar) is ruim 2,7 x

zo hoog als die van de uitkeringen van "Artsen-Onderlinge".

De stijging van lonen en prijzen ligt op het moment stukken lager dan in 1973-

1977 zodat de verschillen met de ontwikkeling in de uitkeringen van "Artsen-

Onderlinge" voor 1978-1981 aanzienlijk kleiner zullen zijn.l)

De premie van een geindexeerd standaard invaliditeitspensioen zonder eigen

risico bedraagt in procenten van het verzekerd bedrag per jaar:

toetredingsleeftijd 15 jaar 30 jaar 35 jaar

premie i(f) 3,92 4,14 4,45

(premie per fl,-
uitkering per dag) 14,31 15,11 16,24

De maatschappij kent een premievrijstellingsregeling. De vrijstelling gaat in

als de arbeidsongeschiktheid 2 jaar bestaat.

1) De bepalingen van de maatschappij voorzien echter niet in een ínhaal-rege-
ling.
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Par. 6.2. De eerstejaarsverzekering van "ArtsetrOnderlinge"

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

De kosten van deze verzekering, die in werkeli jklieid 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 verzekeríng geldt een wachttijd van 3u dagen terwiji ue dïueideo..ge-

schiktheíd 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 "2i.0.V.I.R.-D.T.O."

De maatschappij voorziet bij benadering in de mogelijkheid van een volledig

welvaartsvast pensioen. lle uítkeringen 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.B.S. Een niet onbelangrijke uitzondering geldt echter de uitkeringen bij

volledige invaliditeit welke 2 jaar of la~iger duurt; hiervoor wordt de jaar-

lijkse toename gemaximeerd op 5I. Daar staat echter tegenover dat in dat geval

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

maal 246 per dag (ti9790 per jaar).
De premie is qua hoogte afhankelijk van de toetredingsleeftijd en een eventue-
le risicotermijn. In 1~77 bedroeg de premie per f 1,- daguitkering

1) Sinds 1972 is het onderscheid tussen beambte en arbeider vervallen; beiden
vallen nu onder het begrip werknemer (telefonische mededeling C.B.5.).
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~toetredingsleeftijd jonger dan 45 jaar 45 t~m 54 jaar

wachttijd 2 dagen 36 45
1 maand 0,82 x 36 0,82 x 45
3 maanden 0,70 x 36 0,70 x 45
6 maanden 0,65 x 36 0,65 x 45

12 maanden 0,62 x 36 0,62 x 45

~) Boven de 54 jaar is toetredíng niet mogelijk.

Bij gedeeltelijke invaliditeit bedraagt de uitkering:

invaliditeit uitkering

~ 25Í 0~ van het verzekerd bedrag
25- 35~ 30y " " " "
35- 45~ 40X " " " "
45- 55~ 50i " " " "
55- 65~ 60~ " " " "
65- 80y 75i " " " "
so-loox looi " " " "

De uitkering vindt plaats op het eind van de maand en eindigt in íeder 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.
3y.

Indexering van premie en uitkeringen geschiedt per 1 januarí op grond van de
stijging van het indexcijfer over de periode 15 juni - 15 juni daaraan vooraf-
gaand.
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Par. 6.4. De eerstejaarsverzekering van "21.O.V.I.R.-D.T.O."

Sinds de invoering van de AAiJ kent "M.O.V.I.R.-D.T.O." een zgn. eerstejaars-

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. 537,50 per jaar (45 tot 55 jaar).

(Omrekening naar een (theoretische) variant met een wachttíjd van 2 dagen is

mogelijk middels toepassing van her kortingsperceute~e vuoï eeï~ eige,-~ risica

van 1 maand (18y); de premíes worden dan 573 resp. 716,50.)
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BIJLAGE 7. Berekening van de premie die de huisarts - vrij beroepsbeoefenaar
moet betalen om over een invaliditeitsvoorzíening te beschikken die
de voorziening die terzake geldt voor de vergelijkbare ambtenaar
enigszins benadert.

Opmerkíng: In deze bijlage wordt uitgegaan van de voorzieningen die gelden bij
volledige invaliditeít.

Par. 7.1. De ínvaliditeitsvoorziening voor de ambtenaar

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

vast. Rij algehele invaliditeit ontvangt de ambtenaar 80i van de "middelsom"

(ti) .
In bijlage 4 hebben we reeds gezien, dat onder de veronderstelling dat de

vergelijkbare ambtenaar geen zp,n. periodieke verhogingen meer ontvangt, kan

worden gesteld T4t - hAt. De uitkering bij algehele invaliditeit bedraagt dus

voor de ambtenaar 0,8 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 ínvaliditeit een premievrijstelling.

Par. 7.2. De invaliditeítsvoorziening voor de huisarts - vrij beroepsbeoefe-
naar

Bij algehele invaliditeit ontvangt de huisarts na 1 jaar de maximale AAi~I-

uitkering (in 1977: 0,8 x 21320 - 17056). Deze uitkering is in principe wel-
vaartsvast. Bovendien is er in dat geval sprake van premievrijstelling bij de

S.P.H.
Voor aanvullende voorzieningen - een adequate voorziening voor het eerste jaar
van de arbeidsongeschiktheid en een aanvullende uitkering voor de volgende
jaren - is de huisarts aangewezen op een particuliere verzekering. Terzake
hebben wij aansluiting gezocht bij de verzekeringsvoorwaarden van "Artsen-
Onderlínge" en "M.O.V.I.R.-D.T.O.", beide in dít kader belangrijke verzeke-
ringsmaatschappijen.
De mogelijkheden die genoemde maatschappijen bieden om voor de huisarts - vrij
beroepsbeoefenaar een regeling te treffen welke die van de ambtenaar enigszins
benadert, staan beschreven in bijlage 6.



Teneinde een zo nauw mogelijke benadering van de ambtenarenregeling te krijgen

is gekozen voor een invaliditeitsverzekering en een zgn. eerstejaarsverzeke-

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

par. 9.1. De te verzekeren bedragen worden berekend in par. 7.3.

Par. 7.3. Vergelijking van de invaliditeitsvoorziening van de huisarts - vrij

beroepsbeoefenaar met die van de ambtenaar

Uitgangspunt bij de berekeningen vormt een gehuwde huisarts resp. ambtenaar

zonder kinderen.

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

ting

jaar 1: ylA

jaar 2: ~ yÁ f~C0,8 hA)

jaar 3: 0,8 hÁ

jaar n: 0,8 hÁ

Als we voorts stellen

yÁ a yA; yÁ - yA(lfic)~ hA - hA en hÁ - hA (lfic)t-1~

waarbij ic - groeivoet van het indexcijfer voor regelingslonen van volwassen
werknemers (welvaartsvastheid). Deze groeivoet wordt veronder-

steld te gelden voor hA, fA, zA, premiegrens sociale verzekering,

AA[J alsmede belastingvrije som, reiskostenforfait en 4~-regeling

der inkomstenbelasting.

Ste.llen we daarnaast de rekenrente op ir~ dan is de contante waarde (cw) per

medio jaar 1 van de netto inkomens vóór belasting over n jaar:
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lfi n lfi
cwA ~ YA } lfir ~(YA f 0, IIhA)

} t~ 3( lfir)
t-1(0,8hA)

lfi n lfi
cwA - YA } ~ 1~-ic (YA - O,BhA) -~- E

(lfic)t-1 (0,8hA)
r t-2 r

lti-ycwA A}~ 1~-ic (YA - 0,8hA) ~- a(0,8hA)
r

waarbij

n ifi n-1 lfi
a - E

(lfic)t-1 - E (ltic)t
t~2 r t-1 r

lfic ltic
n-1

i -i (1 - (1-Fi )r c r

Het gemiddelde jaarlijkse netto inkomen vóbr belasting gedurende deze n jaar

kan uitgaande van een groeiquote ic anno 1977 (jaar 1) worden gesteid op

uÁ - uA waarbij

~
(lfic)t-1 u - ( 1-ta )u - cw -~ u - cw

t-1
1-I-ir A A A A l~a A

- In geval van algehele invaliditeit ontvangt de huisarts-vrij beroepsbeoefe-

naar met
a) een invaliditeitspensioen bij "i4.0.V.I.R.-D.T.O." met een wachttijd van 2

dagen ten bedrage van ~d (op jaarbasis)
b) een (theoretische) "eerstejaarsverzekering" bij "t4.0.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)

(1) Als de invaliditeit aanvangt per 31 december van jaar 0(ene uiterste)

1

jaar 1:
363

~.71 t 363 X 47 - pl - sl - si
365 C 1C 2C
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2 1)
jaar 2: W2 f AAW2 - sl~. - s2('

jaar 3: W3 f AA[J3 - siC , waarbi j W3 -( ltic1)412
2)

jaar n. [dn f~[Jn - s 1C , waarbi j Wn -( lfia)n-2 W2

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

jaar 1: 365 W1 } 361 x 47 - p~ - s1C - s2C

jaar 2: conform sub (1)

jaar 3. W3 f AAW3 - siC - s2C , waarbij W3 ~(ltic)W2 2)

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

(3) Gemiddelde van (1) en (2)

jaar 1: 365 4]1 f 362 x 47 - p~ - s1C - s2C

jaar 2: []2 f AA472 - s1C - s2C

3 ( lfia) f( lfic) 2

jaar 3: [J3 f AAW3 - s3 - 1 s3 , waarbij [J ----- 2 -[,1
1C 2 2C

n ( lfia) f( lfic) 2 n-3
n n waarbi [djaar n: [1 -1- AAWn - s1C , j -- 2 W (1-4-ia

1 2 3 ( lfia) f( lfic)

Hierbij geldt: W - W; [d - (lfic)W; W - ----~2 (lfic)W

( lfi ) f ( lfi )
[dn - a 2 c ( lfic) ( lfia)n-3 W

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

2) Op 1 januari na ? jaar is in ~;eval van algehele invaliditeit sprake van
volledige premievrijstellínj; voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering.
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groeivoet van de uitkering als er sprake is

van premievrijstelling; in dat geval bedraagt de

welvaartsvaste indexering ten hoogste 5y

AAId - 17056 (heil 1977); AA~at - 17056 (lfic)t-1

s2C - 365 ~~ } 573 bij een toetredingsleeftijd beneden de 45

jaar

s2C -( ltic) 365 ~~' s2C -( lfic) 2 365 W

p~ - pC is een functie van hA (zie hoofdstuk 2 onder (2))

siC (t - l...n) komt in bijlage 3, par. 8.1 (pag 66) aan
de orde

De contante waarde (cw) per medio jaar 1 tegen rekenrente ir van de netto

inkomens vbór belasting is:

lfi lfi
326 f 329 c- 18(-~)2

lfi lfi n ( lfi ) t-3 lfi
r r a a 1 1 ( lf' ) 2} 47 fcwC 365

1-Fi lfi
- 0,04932 ( i~-íc)2 } Y(1-~ia

-I- 1)2 (lfic)2)ti7 f
r c

t
} E(1}ic)t-1~17056 - E S1C - p - 615

t-1 1}ir t-1 (lfir)t-1 C

lfi
cwC - (0,89315 f 0,90137 i}ic

r

f( lfa )17056 - d - pC - 615

waarbij

Y - É (lfia)t-3 - 1 ( 1 - (1-t-ia)n-2

t-3 ( lfi ) t-1 ir-ia lfir
r

t-1 ( lfír)
t-1

f i
} t 3 (1-1-ir)

t-1 ( lfic 2 c

-)
)n-1( lfi

r

a staat reeds op pagina 58
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Uitgaande van een groeivoet icl) kan het gemiddelde inkomen over de uitke

ringsperiode voor de huisarts - vrij beroepsbeoefenaar anno 1977 (jaar l)

worden becijferd op uC a uC waarbij

~ (lfic)t-1 - 1

t 1
lfir

uC -(1-4a ) uC - cwC ; uC (1-~a ) cwC
3

Als het er nu om ging die waarde voor ii Le vinden waaróij geïdi uat liet naLtV

inkomen vóbr belasting gemiddeld genomen over de uitkeringsperiode voor de

huisarts - vrij beroepsbeoefenaar gelijk is aan dat van de ambtenaar waarmede

vergeleken wordt, dan kon met de gelijkstelling uC - uA worden volstaan. Het

gaat er echter om die waarde voor W te vinden waarbij geldt dat het netto

inkomen ná belasting gemiddeld genomen over de uitkeringsperiode voor beiden

gelijk is:

t txA s xC.

(1) kan anders geschreven worden als

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

waarbij

uÁ - (lfic)t-1 uA

u~ - (lfic)t-1
uC

(1)

(2)

1) Eigenlijk zou de te kiezen groeivoet een gewogen gemiddelde moeten zijn van
iA en iC. Eén wegingsfactor (W) is echter nog onbekend. Gevolg van deze
"fout" voor de premie arbeidsongeschiktheidsverzekering is echter verwaar-
loosbaar.
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bt - bt - ( 1}i )t-1(bl - bl) ("de belastingvrije som, reiskostenforfaít enC A c C A
4~-regeling voor de inkomstenbelasting,l) worden geacht toe te nemen met het
loonindexcijfer" ( zie pag. 57))

Substitutie in (2) geeft:

uC a uA f(b~ - bÁ) (3)

In 1977 diende v55rdat het schijventarief der inkomstenbelasting werd toege-
past uA te worden verminderd met nA - 10083, uC met nC - 9083 (verschil 1000),
zodat b~ - bÁ - 1000~ (waarbij B- relevante marginale tarief der inkomstenbe-
lastíng).

Substitutie in (3) geeft:

uC ~ uA ~- 1000s

Substitutie voor uC en uA in ( 4) geeft

cwC - cwA -~ ( lfa ) 10005

Substitutie voor cwC en cwA in ( 5) geeft:

IJ -

(4)

(S)

( lti )

yA} 2(1-1-ir) (yA 0,8hA) f a(0,8hA-17056f10006) - 16441 ~- 1000~ f pC f d

lfi lfi lfi
0,89315 f 0,90137(1}ir )- 0,04932(1}i~)2 f Y(1}ié -f- 1)2 (lfic)2

(6)

1) Omdat 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 foutt.g.v. de door ons toegepaste "middeling" nooit al te groot.



Substitutie voor

yA ~ 0,883 hA f 1817 f zA

zA ~ 1294 llj

in (6) geeft:

a

lfi
lfi

(0,883f ~,~ 0,0415f0,8a)hA ~-(lf 1}-~~-)1T3 f(1-kx)10008 t~~ 908,5 -
r r r

- 17056a - 14624 f pC f d (7)

lfi lfi lfi

0,89315 f 0,90137(1}i~) - 0,04932(1}i~)2 f Y(1{,ic fl)2(lfic)2

Stel ia a groeivoet van de uitkeringen van "M.O.V.I.R.-D.T.O." in geval van

premíevrijstelling ~ 0,05

ic 3 toename loonindexcijfer ~ 0,065
ir ~ rekenrente m 0,12
n s 5

toetredingsleeftijd jonger dan 45 jaar

Dan geldt:

a ~ 1,065 (1 - (1,065)4) ' 3,53246
0,12-0,065 1,12

1 1 (1,05)3
Y ' 0,12-0,05 (1,12 - (1,12)4) a 2,24522

t
d ~ ~ s1C

tal 1,12t-1 a

-~ 0,77207W - 0,17267pC f 13341 als W ~ 21744

-~ 0,60788W - 0,17267pC -~ 16912 als 21744 ~ W~ 21898

-~ 0,45285W - 0,17267pC f 20307 als 21898 ~ W~ 22211

-~ 0,30751W - 0,17267pC f 23535 als 22211 ~ W ~ 22528

-~ 0,17125W - 0,17267pC f 26605 als 22528 ~ W~ 21967 f 1,00829pC
i 30367 als 21967 f 1,00829pC ~ W

(ó 1)

(d 2 )

(d 3)

(d 4)

(ó 5 )

(ó 6)
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(Voor de berekening van (dl) t~m (d6) zij verwezen naar bíjlage 8, par. 8.1.)

Substitutie van de gestelde waarden ín (7) geeft:

W -

1,065 1,065 1294
(0,8s33 f 1, 12

.0,0415 f 0, 8( 3,53246) )hA f(1 } 1, 1 Zx 2)1-j }

1,065
f( 4, 53246)1000s t 1,12 . 908, 5-( 3, 53246) 17056 - 14624 f p0 f d

1,065 1,065 2 1,0511,065
0,89315 f 0,90137. 1,12 - 0,04~132( 1,12) } 2,24522( 2--)1,065

- 0,88525h ~ 450'9 } 10708 - 17479 f 0,23617p0 f 0,23617d
A 1-j

Hierbij gelden voor d de relaties gegeven op pagina 63 onder (dl) t~m (d6)
j de relaties gegeven op pagina 2 onder (jl) t~m (j6)

s de volgende relaties (voor een toelichting op de

afleiding zij verwezen naar bijlage 8, par. 8.2)

g~ 0,32 als 22~79 ~ u0 ~ 31646
- 0,40 als 31646 ~ u~ ~ 40522
- 0,50 als 40522 ~ u~. ~ 54555
- 0,5~ als 54555 ~ u0 C 72568
- 0,64 als 7256g ~ u~ ~ 92705
- ~,67 als 92705 ~ u~ ~ 117489

waarbij u~, - 0,82702hA f i?~ t 1000g f 591

(s 1)
(a 2)
(B 3)

(B 4)

(6 5)

(6 6 )

Substitutie van de voor j, S en 8 geldende waarden in de formule voor 67 (vgl.
(g)) geeft de volgende relatie tussen ~J resp. s2C (- 0,09863W f 573) enerzijds
en hA en p~ anderzijds.
Voor een toelichting op de berekening zij verwezen naar bijlage 8, par. 8.3.
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als 26586 ~ hA ~ 35134-0,22072pC t W- 1,08266hAf0,23896pC-16294
als 35134-0,22072pC ~ hA ~ 35283-0,22072pC-~ i~l ~ 1,03364hAf0,22814p~14572

als 35283-0,22072pC ~ hA ~ 35599-0,22072pC ;[J ~ 0,99127hAf0,21879p~13077

als 35599-0,22072pC ~ hA ~ 35931-0,22072pC ~ W- 0,95458hAf0,21069p~ 11771

als 35931-0,22072pC ~ hA ~ 36415 -~ [d - 0,92256hAf0,20363p~ 10621
als 36318 ~ hA ~ 40236 ~ tJ - " f " -10531

als 39945 ~ hA ~ 46950 ; td - " f -10443

als 46829 ~ hA ~ 35009f0,87"L21pC -~ W- `' f " -10331

als 35009~-0,87221pC ~ hA ~ 52250 i W- 0,88525hAi-0,23617pC- 9021

als 51700
als 63519
als 69849
als 35015
als 93449
als 109156
als 120068

en

~ hA ~ G3623
~ hA ~ 70499
~ hA ~ 35076
~ hA ~ 93951
~ hA ~ 109192
~ hA ~ 120443
~ hA ~ 138995

~ 17 - f " - 8871

" f " - 8775
" f " - 8577
" f " - 8523

-~ W - " f " - 8370

; W - " f " - 8338

-~ W - " t " - 8224

als 26586 ~ hA ~ 35134-0,22072pC ; s2C - 0,10678hAf0,02357pC-1034
als 35134-0,22072pC ~ hA ~ 35233-0,22072pC i s2C - 0,10195hAf0,02250pC- 864
als 35283-0,22072pC ~ hA ~ 35599-0,22072p~ t s2C - 0,09777hAf0,02160p~ 717
als 35599-0,22072pC ~ hA ~ 35931-0,22072pC ~ s~C - 0,09415hA~-0,02078p~ 588
als 35931-0,22072p~, ~ hA ~ 36415 i s21. - v,09099hA~-0,02003pC 478
als 36318 ~ hA ~ 4023G } s2C -

~~ ~ " - 466
als 39945 ~ hA ~ 46950 -. s~C - " f " - 457
als 46829 ~ hA ~ 35009f0,87221p~.~ s2C - " f " - 446
als 35009f0,87221pC ~ hA ~ 52250 } s2C - 0,08731hAf0,02329p~ 317
als 51700 ~ hA ~ 63628
als 63519 ~ hA ~ 70499
als G9u49 ~ hA ~ 35076
als 85015 ~ hA ~ 93951
als 93449 ~ hA ~ 10~192
als 109156 ~ hA ~ 120443
als 120068 C hA ~ 138995

i s2C -

t " - 302

f
f
f
t
f

~ s2C '
„ f

- 292
- 273
- 268
- 253
- 249
- 238

(sl)
( s2)
(s3)
(s4)
~s5)
( s6)
(s7)
(s8)

is9)
~ s10~
~sll~
~s12~
~s13~
~s14~
~s15~
~s16~
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AIJLAGE 8. (Toelichting op) berekeningen ten behoeve van bijlage 7

5 s1CPar. 8.1.Afleiding van de relatie tussen d (- E 1) enerzijds en W
resp. p~ anderzijds t-1 1,12t-

jaar 1: siC 3 0,17267 (3~5 [1 - pC f 17014) als [7 ~ 21967f1,00829pC
- 6700 als W ~ 21967t1,00829pC

jaar 2: siC ~ 0,17267(1,065)([d f 17056) als [7 ~ 21744
~ 1,065(6700) als W ~ 21744

jaar 3: siC - 0,17267(1,065)(1,0521,065 [,~1,065(17056))
- 0,17267{ (1 ,065x 1 ,0575)[,it(1 ,0652x 17056)}
3 1,0652(6700)

jaar 4: siC - 0,17267{ (1 ,065x 1,0575x 1,05 )[J~-(1 ,0653x 17056)}

- 1,0653(6700)

jaar 5 : siC ~ 0 ,17267{ (1 ,065x 1 ,0575x 1 ,052 )[7f(1 ,0654x 17056)}
- 1,0654(6700)

t 2 3 4 5
a- ~ s1C ~ sl } s1C } s1C } s1C s1Cft31 1,12t-1 1C 1,12 1,122 1,123 1,124

(d 6) als [l ~ 21967~-1 ,00829PC

als L7 ~ 21398

als W ~ 21898

als U ~ 22211

als [d ~ 22211

als W ~ 22528

als [~ ~ 22528

-~ d- 6700(1 f 1,065 } 1,065 } 1,065 } 1,065 4 6700 1,125-1,0655)- ( )1,12 1,122 1,123 1,124 0,055 1,124
- 30367,46
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(d5) als 22523 ~[d ~ 21967 f 1,00329p~

-~ d~ 30367,46 - 6700 f 0,17267(365 [J - p0 f 17014)

- 0,17125W - 0,17267p~ f 26605,27

(d4) als 22211 ~ tJ ~ 22528

-~ d a 0,17125W - 0,17267p0 f 26605,27 - 6700 (~-654) f
1,12

f 0,17267(1 ,065 x 1,0575 x 1,052tJ f 1,0654 x 17056) 1

- 0,30751[~] - 0,17267p~ f 23535,33

(d3) als 21898 ~ t1 ~ 22211

-~ d~ 0,30751W - 0,17267p0 t 23535,33 - 6700 (1,0633) }

1,12

f 0,17267(1 ,065 x 1,0575 x 1,05[7 t 1,0653 x 17056)

- 0,45235W - 0,17267p~ f 20306,85

(d2) als 21744 ~ W ~ 21898

-~ d- 0,45285W - 0,17267p t 20306,85 - 6700 (1,0652) }
C 1,122

f 0,17267(1 ,065 x 1,0575[,1 i- 1,0652 x 17056) 1
1 ,122

1

~ 0,60783td - 0,17267p0 f 16911,64
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(d 1) als W ~ 21744

-~ d- 0,60788W - 0,17267p f 16911,64 - 6700 (1'06') }
C 1,12

f 0,17267(1,065W f 1,065 x 17056) 1 12.

- 0,77207W - 0,17267pC t 13341,09

Par. 8.2. Afleiding van de relatie tussen S en u~

Alvorens het schijventarief der inkomstenbelastíng wordt toegepast dient uC te
worden verminderd met 9083. De 3e schijf (s - 0,32) loopt van 12996 tot 22563
-~ S~ 0,32 als 9083 f 12996 ~ uC ~ 9033 t 22563 -~ als 22079 ~ uC ~ 31646 etc.

uC - 1
1.1a cwC

Substitutie van de op pagina 63 gestelde waarden in de formule voor cwC (pag,
60 onderaan) geeft:

uC - 0,93422[7 - 0,22063 (pC~d ) f 16920

Substítutie van de in vgl. (3) op pag. 64 gevonden waarde voor 47 geeft:

uC - 0,82702 hA f 4i 1 J2 t 1000 S i- 591
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Par. 8.3. Toelichting op de afleiding van de relatie tussen CJ resp. s~~ ene~
zijds en h~ en p,, anderzijds

(sl) :-~ als 26586 ~ hA ~ 40236 ; j- 0,32 ( jl)

-~ én 22079 ~ u0 ~ 31646 -~ S- 0,32 (gl)

geldt 6J - 0,88525hAf ~5689 ~-1070(0,32)-17479f0,23617(p0~)
~

- 0,88525hÁ 16474t0,23617(p~-Fd )

u0 - 0,82702hAf 0~634 ~1000(0,32)f591-0,82702hAf1531~
subst. i n (gl) geeft: 22079 ~ 0,82702hA-F1531 ~ 31646

-. 24846 C hA ~ 36414 (gl)~

-. als bovendien l7 ~ 21744 ; d - 0,77207[~0,17267p0-t~13341 (d 1)

geldt W ~ 0,88525hA 16474t0,23617(p0-~-0,7720767-0,17267pOf13341)

-~ 47 - 1, 08266h~f0, 23896p~ 16294

subst. in (dl) geeft: 1,08266hA~-0,23396p0-16294 ~ 21744
-. hA ~ 35134-0,22072p~ (dl)~

~ [J - 1,08266hAf0,23896p~ 16294 (s )
1

geldt derhalve indien 26586 ~ hA ~ 35134-0,22072p~
s20 - 0,09863t]-f-573 is dan: 0,10673hA-0,02357p0-1034

(sl) is dus verkregen door voor j, g resp. d te substítueren hetgeen staat in
de vergelijkingen (jl), (gl) resp. (dl).
Op analoge wijze is (s2) te berekenen uit

(s3)
(s4)
(s5)
(s6)
(s7)
(s8)
(s~)

(s10)
(sll)
(s12)
(s13)
(s14)

~~ ~~

~~ ~~ ~~
~~ ~~
~~ ~~

~~ ~~

~~ ~~

~~ ~~
s15

~~ ~~s16) „

combinatie van (jl)

,~ ~~

(J1) (B1) en
en
en
en
en

00 Cj3) (63)
(j3) (64)
(~4) (s4)

en

(61)

(d3)

(d4)

(d5)

(d5)
(d5)

(d5)
en (d6)

en (d6)

en (d 6)

en (d6)
~~ ~~

~~ ~,

~~ ~~

(j4) (S5) en (d6)

(J5) (65) en (d6)

(J5) (66) en (d6)

(.16) (B~) en (d6)

en (d2)
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AIJLAGE 9. Kritische beschouwing van de bij de berekeningen in bijlage 7
gekozen uitgangspunten

De in bijlage 7 berekende W(en daarmee s2~) is sterk afhankelijk van de
gekozen uitgangspunten, te weten: "Een invaliditeitspensioen bij "It.O.V.I.R.-
D.T.O." (1) met een wachttijd van 2 dagen (2) van een zodanige omvang, dat
gegeven de groeivoeten i, en i„ (3) bij volledige invaliditeit als huisarts
(4) gemeten over een periode van 5 jaar (5), contant gemaakt tegen 12~ (6)
~egeven een toetredingsleefti'd jonger dan 45 jaar (7) hetzelfde inkomen na
belasting wordt genoten als door de vergelilkbare ambtenaar; rekening houdend
met een daarnaast afgesloten zgn. eerstejaarsverzekering bij "i4.0.V I R-
D.T.O." ter hoogte van de maximale AAW-uitkering (8) met een wachttijd van 2
dagen (9).
(De tussen haakjes geplaatse cijfers hebben betrekking op de punten van kri-
tiek die hierna zullen worden besproken.)

Par. 9.1. Gekozen i s voor een invaliditeitspensioen bil "li O.V.I.R.-D.T 0"
(1)

[aat betreft een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor artsen treden er twee
maatschappijen op de voorgrond: "Artsen-Onderlinge" en "I1.O.V.I.R.-ll.T.O.".
[]at betreft "Artsen-Onderlinge" hebben we in bijlage 6, par. 6.1 reeds aange-
toond dat de uitkeringen op het punt van de welvaartsvastheíd nogal achter-
blijven. Daarnaast zijn de regelingen van "Artsen-Onderlinge" bepaald onvolko-
men in geval van gedeeltelijke invaliditeit. In dat ~;eval geldt nl. "Dat het
bestuur recht op uitkering kan toekennen bijv. wanneer in aansluiting op
volledige arbeidsongeschiktheid de gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid ~ 50y
bedraagt. De uitkering wordt dan in het algemeen berekend naar het percentage
van de arbeidsongeschiktheid".
LJat betreft "2í.0.V.I.R.-D.T.O." hebben we in bijlage 6, par. 6.3 aangetoond
dat de uitkeringen welvaartsvast zijn behalve bij een volledige invaliditeit
die langer dan 2 jaar duurt, in welk geval de jaarlijkse toename wordt gemaxi-
meerd op 5I.1)
De regelingen die bij "t1.0.V.I.R.-D.T.O." gelden in geval van gedeeltelijke

1) Itet deze maximering alsook met de ~;elijktíjdig optredende premievrijstel-ling is bij de berekening van [1 rekening gehouden.
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invaliditeit worden in par. 9.4 vergeleken met de regelingen die terzake voor

de ambtenaar gelden; uit de vergelijkíng blijkt dat hier ín bepaalde gevallen

aanzienlijke verschillen kunnen optreden.

Gezien het voorgaande hebben wíj gekozen voor een constructie met beliulli van

een invaliditeitspensioen van "PI.O.V.I.R.-D.T.O.". Bij deze constructie is

niet expliciet rekening gehou~ten ~aet ~en voorziening voor waarneminsl) van de

praktijk. Deze wordt als het ware geacht zichzelf te fínancieren uit het netto

praktijkinkomen.
liet 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" ('1)

Teneinde een optimale aansluitíng te krijgen met de situatie welke geldt voor

de vergeli jkbare ambteriaar is gekozen voor een verzekering met een waclittijd

van 2 dagen. Voor de vergelijkbare ambtenaar geldt een wachttijd van 0 dagen.

Dit verschil is bij de bepaling van tJ meegenomen; irierbij is echter onvoldoen-

de uitdrukking gegeven aan het feit dat kortdurende arbeidsongeschiktheíd

relatief vaker voorkomt. líiervoor hebben wij geen additionele regeling getrof-

fen.

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

De voor ld berekende waarde is uiteraard me~ie afhankelijk van de waarden die

men voor ia en ic kiest, met name van het verscl~il 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 - 0,1175)2) (de rest blijft hetzelf-

de) dan bedraagt

1) Dit geschiedt b.v. in het rapport van de Commissie tledische 5pecialbecin.

Interessant is overigens dat de in dit rapport bij een bepaalde hA j-
ferde arbeidsongeschiktheidsverzekering nauwelijks (1 ~ 2Í) verschilt van

die volgens ons model.

2) Zie bijlage 6, par. 6.1; om praktische redenen is gekozen voor de naastbij-
gelegen in de rentetafel opgenomen waarde.
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W' s 0, 92023 hA f 4 i 436 } 1115 B f 0, 22409 ( p0i~d )- 18277
(berekening: bijlage 10, par. 10.1)

als hA - 60000 ; W' - 49985 en s2C - 5503 }
verschil: 66 (1,2X)zulks terwijl W- 49320 en s2C - 5437

Conclusie:
[lanneer 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 1,2y,
hetgeen gering is te noemen.

Par. 9.4. "Volledige invaliditeít als huisarts" (4)

In geval van gedeeltelijke invaliditeit geldt:
voor de ambtenaar: de regeling als omschreven in bijlage 5
voor de huisarts - vrij beroepsbeoefenaar

dat er (na 1 jaar) sprake i s van een gedeeltelijke AA[7-uitkering
dat er géén sprake is van premievrijstelling inzake het ouderdomspensioen
wat betreft de arbeidsongeschiktheidsverzekering bij Ií.O.V.I.R.-D.T.O.
. dat er géén sprake i s van premievrijstelling
. dat er géén sprake i s van maximering van de welvaartsvastheid op 57;
. een gedeeltelijke eerstejaarsuitkering
. een uitkering van een gedeelte van [J alttians voorzover er sprake is van
een invaliditeit van 25~ of ineerl) ( bij de ambtenaar 15ó of ineer)

We zullen nu eens nagaan wat het verzekerd bedrag ([1') had moeten zijn indien
we als uitgangspunt 1ladden genomen: "een gelijk netto inkomen na belasting in
geval van 75y invaliditeit; de restcapaciteit (25~) wordt volledig benut"; de
overige veronderstellingen blijven gelijk. LJe gaan (wederom) uit van een hA ~
60000.

1) Zie tabel in bijlage 6, par. 6.3.
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De ambtenaar ontvangt netto vóór belasting

jaar 1: yÁ (- yA)

jaar 2:
le half jaar:

2e halfjaar:

0,5 (YA)
0,5(0,25yÁ0,65hÁ)

-0,8í33hA f 1E317 f i2J4 - 57395

} -0,5(1,065)(1,25yAf0,65hA)-1,065(55372)

jaar n: 0,25 yÁ f 0,65 hÁ - 1,065n-1(0,25yAt0,G5hA) - 1,065n-1(53348,75)

5 t-1
cwA - 57395 f 55372 i'~25 t E (1 25) (5334t3,75) -

' t~3 '

4046,25 f 2023 1,065 }(1~) (53343,75) - 2477711,12

uA - 1~ (cwA) - 54666

De huisarts - vrij beroepsbeoefenaar r~et een invaliditeitsverzekering bij
"P1.O.V.I.R.-D.T.O." van t~' ontvangt netto vóbr belastíng

jaar 1: 365
0,75W' ~ 362 x0,75 x 47 f 0,25h0 - pl. - s1C - s2C -

0,74384td'f 12761 f 0,25h1,-(0,37427hÁ 1326 t(362))-6700-(365 1J'f 573)-

0,64521t1' f 0,25h~, - 16004

jaar 2: 1,065(0,75[J' -F- 0,65AAid ~- 0,25h~ - 0,37427hA -F 1326-362-6700 - 365 tJ')

- 1,065(0,65137t1' f 0,~5h~ - 17105)

jaar n: 1,O~i5n-1(0,G5137t1' ~- 0,25h~. - 17105)

5 t-1
cw~, - 0,64521t1' f 0,25h0 - 16004 f E ( 1~~Z5) (0,65137GJ' f 0,25h0 - 17105)

t-2

--0,006161J' -f- 1101 t(l~a.) (0,6513711' t 0,25h0 - 17105)

- 2,~5t347tJ' f 1,13312h~ - 73629

u0 - 1~ (cw0) - 0,65273t1' ~t- 0,25h0 - 17348

Voor gelijksteling van het netto inkomen na belasting geldt (vgl. (4) op pag.
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62) : u~. ~ uA t 1000 s waarbíj S- 0,59 als 54555 ~ uC ~ 72568 ( zie pag. 64
(64))

i(uC -) O,G5273iJ' f 0,25hC - 17348 - 54666 f 1000(0,59) (~ uA f 1000 B)

a [1' - 111231 - 0,38301hC

zulks terwijl 61 ~ 49320

Stellen we -vooruitlopend op de uitkomsten van hoofdstuk 3- hC a 1,5409 hA dan
is W' - 75820 hetgeen 53,7~ hoger i s dan i7 (49320)
en s2C - 8051 hetgeen 48,1y hoger is dan s2C (5437)

tíutatis mutandis geldt bij een i]' - 75820 (bij een hA ~ 60000) dat de huisarts
- vrij beroepsbeoefenaar bij volledige invaliditeit, binnen het kader van de
door ons gemaakte vooronderstellingen, een veel hoger netto inkomen na belas-
ting heeft dan de vergelijkbare volledig invalide ambtenaar.

De vraag welke situatie als uitgangspunt moet dienen (100Y invaliditeit, 75X?
etc.) en in hoeverre, hangt af van de mate waarin :ie diverse invaliditeitsper-
centages in de praktijk voorkomen.
De voorgaande berekening toont ons dat het door ons op grond van volledíge
invaliditeit berekende te verzekeren bedrag (1J) voor de huísarts bij gedeelte-
lijke invaliditeit een onvoldoende dekking biedt. Bij de eíndvergelijkingen in
hoofdstuk 2 zullen we hierop nog wijzen.

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

I~ is berekend op basis van een uitkeringsperiode van n- 5.
Indíen de werkelijke uitkeringsd~~ur korter d:in 5 jaar is, ontvangt de huisarts
minder dan de vergelijkbare ambtenaar, is de werkelijke uitkeringsduur langer
dan 5 jaar dan ontvangt hij meer.
Duídelijk is, dat 61 lager wordt naarmate de periode op basis waarvan j~ wordt
vastgesteld langer is.
Indien W' zou worden bepaald op grond van n- 10 dan zou dit uitkomen op:

EJ' - 0,87577 hA t i5~'S f 1074 g- 17884 t 0,13335 (PC } d)
(berekening: bijlage 10, par. 10.2)
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Als hA - 60000 ~ W' - 45772 en s2C - 5087 }
versctiil - 350 (6,4I)

; W- 4'3320 en s2C - 5437

Conclusie:
Als we n- 10 nemen i.p.v. n- 5 dan is het verschil in premíe bij hA - 60000,
6,4~, hetgeen gering is te noernen.

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

W is berekend op basis van een rekenrente van ir - 0,12. Indien ir zou zijn
vastgesteld op 0,08 dan zou 47' uitkomen op

[7' - 0,38207hA f i2~ f 1069s - 17494 f 0,21973(pC ~- d)
(berekening: bíjlage 10, par. 10.3)

als hA - 60000 ;[d' - 48210 en s2C - 5328
} verschil 90 (1,7~)-~ W- 49320 en s2C - 5418

Conclusie:
Als we r- 0,08 nemen i.p.v. r~ 0,12 dan is het verschil in premie bij hA ~
60000 1,7~ hetgeen gering ís te noemen.

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

[7 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 toetredingsleeftíjd 45-54 jaar
(s2C ~ 365 [1' f 716,50) zou W' uitkomen op

f7' - 0,89731hA f i5~ f 10856 - 17G92 f 0,23952(pC f ó)
(berekening: bijlage 10, par. 10.4)

Als i~~ - 60000 ; l]' - 50054 s~ - 6888
2C } verschil 1470 (27,1I)~1 - 49320 s~C - 54113
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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 bíj hA ~ 6000U ~ 27,1~ 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 s2~ nogal afhankelijk is van de waarden díe voor de
diverse variabelen (n, ia, ic, ir, toetredingsleeftijd) worden verondersteld.
Hierbij blijkt dat een verandering in één der variabelen - een uitzondering
vormt de toetredingsleeftijd - slechts tot kleine veranderingen in s2~ leidt.
Zeker als we deze veranderingen afzetten tegen de omvang van 'ri~, blijken ze
nogal mee te vallen. Uiteraard kunnen veranderingen in meerdere variabelen die
in dezelfde richting werken een versterkte verandering in s2~ teweeg brengen.
Een uitzondering geldt - zoals gesteld - de veronderstelde toetredingsleef-
tijd. "2f.0.V.I.R.-D.T.O." kent terzake slechts 2 mogelijkheden waarbij de
leeftijdsklasse 45-54 jaar 25y! 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 veronderstelling van volledige
invalidíteit. In par. 9.4 bleek dat het onder deze veronderstelling berekende
te verzekeren bedrag (i7) een onvoldoende dekking biedt bij onvolledige invali-
diteit. Zouden 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 beval van volledige
invaliditeit. De oorzaak van het gesignaleerde verschijnsel lígt in het gege-
ven dat premievrijstelling voor zowel ouderdomspensioen (S.P.H.) als arbeids-
ongeschiktheidsverzekering alleen aan de orde zijn bij volledige invaliditeit
als huisarts. [dellicht vormt dit een punt waarover men ziclt bi,i de S.P.11. en
"Jf.O.V.I.R.-D.T.O." nug eens beraden kan.
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BIJLAGE 10. Berekeningen ten behoeve van enkele kritiekpunten i n bi'lage 9

Par. 10.1. B~aling van W' als i - 0,1 175, de rest bli f t hetzelfde (~
9.3)

1,1175 1,1175 1294(0,883 {- 0,0415 f 0,3cx)h f(1 f ) f(1-k~c)10006 f1,12 A 2,24 1-j

t~' -

1,1175 ~~08,5 - 17056a - 14624 ~- p0 f d1,12

ar.

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

o~ 1,1175 (1-(1,1175)4) - 3,9777; Y- 2,24522 (zie a 63)0,12-0,1175 1,12 p g.

Substitutie geeft tJ' - 0,92023hA f i3~'6 f 11158 f 0,22409(p0 -~ d) - 13277

Stel hA - 60000 i j - 0,5; d- 30367 (omdat 21967 i- 1,U0829 p~ ~ W')
s - 0,5 omdat 40522 ~ u~ ~ 54555

waarbi j u~, - 0,82499 hA f 391~4 ~, 1000s f 547 - 51329
p~ - 0,37427 hA - 964 - 21492

omdat 78338 ~ h~ ~ 1044511)

Substitutie geeft tl' - 55214 -F 369 -F 558 - ~- 11621 - 1 ;277 - 49935 i
terwi jl iJ - 0,38525 fiA f 0,23617 p~, - 3371

- 0, 88525 ( 60000) ~- 0, 23fi17 ( 21492) - 8871

s2~ - 5503

49320 -. s2~ - 5437

1) Vooruitlopend op het eindresultaat van hoofdstuk 3 waarbij blijkt, datindien hA - 60000 -~ h~. - 92454.
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Par. 1~.2. tlelalín~ vn~i.t!' -;cl~;-,i a 10~ de reat hli~fL hetzelfde ( par. 9.5)

(0,883 f 1,065 0,0415 f 0,8a)h f(1 ~ 1,065 1294
1,12 A 2 24) 1-j }(l~vc)1000g f.

t~r e

1,065 .~08,5 - 17056a - 14624 f p f d1,12 - ~

0,89315 f 0,90137(
1,065) - 0,04932(

1,065)2 } Y( 1,05 } 1)1(1,065)21,12 1,12 1,065 2

waarbij a ~ 1,065 (1-(1,0(i5)9) - 7,05610, 12-0, 065 1, l 2

n

Y- 1 1- 1,059) - 5,143890,12-0,05 (1,12 1,12

i t7' - 0 87577h t
254, 5}

~ A 1-j 1074a - 17884 f 0,13335 ( p~ f d)

t
Stel (wederom) hA ~ 60000 -~ j- 0,5; d~ EO s1C - EO (1,065)t-1 6700

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

- (l~vc)6700 - 53976

(immers [~' ~ 21967 f 1,U0829 p~)

B- 0,5 omdat 40522 ~ u~, ~ 54555

waarbi j u~ ~ 0,93084t.1' f 7612 - 50218

P~ - 21492

Substitutie geeft id' - 45772.
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Par. 10.3. Bepaling van Gd' als ir - 0,08, de rest blijft hetzelfde (par. 9.6)

(0,883 f 1,065 0 0415 f 0 8a)h f(1 t 1,0G5 1294
1,08 ' ' A 2,16) 1-j }( 1-}a)10008 f

W' -

1,065 ~~08,5 - 17056a - 14624 f p f d1,08 - C

0,89315 f 0,90137 (1,065) - 0~04932 (1,065)2 } Y( 1,05 } 1)1 (1,065)21,08 1,08 1,065 2

a - '0,08~05065 (1 - i,p35)4 - 3,86303

Y 1 1 -(1 05 3~ 0,08-0,05 ( 4) - 2,50123
1,08 (1,08)

GJ' - 0,88207hA f i2~ f 1069s - 17494 f 0, 21973( pC-~ )

Stel (wederom) hA - 60000-~ j- 0,5 d- 30367 (omdat 21967 -~ 1,00829pC ~ W')
B- 0,5 omdat 40522 ~ u~ ~ 54555
waarbij u~ - 0,93534í7' f 6266 - 50728

pC - 21492

Substítutie geeft W' - 48210

Par. 10.4. Bepaling van tl' als s2C - 365 Gj~ } 716,50, de rest bliift hetzelfde
( ar. 9.7)

317 i- 320 i1L062 -?2,5 (1,06')2 n t-3
cwh - {- . -----1}1--- - -~ E 1 , 0 S

3f~5

n F t-3 1,1?t-1
(1 ,i)575) ( i ,065)} [I' f

1 065 t n S1CE ( ' ) 17056 - E --- - p - 75~
t-1 1'12 t-1 1,12t-1 C
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.'. cw~ -{0,86349 t 0,87671 1i012 - 0,06164 (1i065)2 t Y(1,U575)(1,065)}[~1' t. ,.2

(1~ ) 17056 - d - p - 759
C

W' -

(0,883 t 1,065 0~0415 t 0,3(3,53246))k~ t(1 t 1,065 1294 t1,12 A 2,24) 1-j
(4,53246)10006 t 1i062 908,5 - 17056(3,53246) - 14480 t p~ t d

0,86849 t 0,87671 1i062 - 0,06164 (1i062)2 t 2,24522 (1,0575)(1,065)~

[7' - 0, 89781hA t i 5~ t 10855 - 17692 t 0, 23952 ( p~ t d)

Stel (wederom) hA - 60000 i j- 0,5; d- 30367 (omdat 21~67 t 1,00829p~ ~ W')
B- 0,5 omdat 40522 ~ u~ ~ 54555

waarbij u~ - 0,~2115[]' t 5479 - 51586
p~ - 21492

Siibstitutie geeft W' - 50054
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BIJLAGE 11. Toelichting op berekeningen ten behoeve van hoofdstuk 3

Par. 11.1. Toelichting op de afleiding van de relatie tussen h„ en

(hCl) als 26586 ~ hA ~ 32795 i xA - 0,60044t~A -f- 6886 (xAl)
én 23836 f 1,20871s2C t 0,37427hA ~ hC ~ 35949 f 0,37427hA

; xC - 0,56L5uhC-u,21u5bnAU,68s2C f 5641 (xCl)
subst. xA ~ xC -~ hC - 1,44157hA f 1,20871s2C t 2213
als bovendien: 26586 ~ hA ~ 35133 - 0,22072pC

i s2C - 0,10678hA f 0,02357pC - 1034 (sl)
(xCl) impliceert dat p~, - 0,37427hA - 2851 (p )C2
subst. pC in (sl) geeft: s2C - 0,1156hA - 1100
subst. s2C in de vgl. voor hC geeft: hC - 1,5313hA f 833 (hCl)subst. pC in ( sl) geeft: 26586 ~ hA ~ 33028
subst. hC en s2~, i n (xCl) geeft 20260 ~ hA ~ 29051

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

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

(hC8)
(hC9)
(hC10)
(hCll)
(hC12)
(hC13)
(hC14)
(hClS)
(hC16)
( hCl 7)
(hC18)

te berekenen uit een combinatíe van (xAl),
(xC2) en (sl)

~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ( xAl ) , ( xC3) en ( sl )
~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ (xA2),

(xC3) en (sl)
~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~

~~ ,~ ~~
~~ ,~ ~~

~~ ~~

~~ ~~

~~ ~~ ~~

~~ „

~~ ~~~~ ~~

(xA2), (xC4) en (sl)
~~ " (xA2)~ (xC4) en (s2)
n ~~ (xA2)~

(xC4) en (s3)
~~ " (x~). (xC4) en (s4)
~~ " (x~), (xC4) en (s5)

~~ ~~ (x~),
(xC4) en (s6)

~~ ~~ (x~)~
(xC4) en (s7)

~~ " (x~), (xC5) en (s7)
~~ " (xA4),

(xC5) en (s7)
~~ " (xA4)~ (xC5) en (sII)

„
(xA4)~ ( ~~CS) en (s~)

~~ (xA4). (xC6) en (s~)
~~ (x~)~ (XC6) en (s10)
~~ (xA5), (xC7) en (s10)
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( hC19)

( hC20)

(11C21)

(hC22)

(hC23)

(hC24)

(hC25)

(hC26)

(hC27)

( hC28)

(hC29)

( hC30)

~~ ~~ ,~

~~ ~~ ~~

~~ ~~ ~~

~~ ~~ ~~ ~~

~~ ~~ ~~

~~ ~~ ~~

~~ ~~

(XA6)~ (XC7)
(XAG)~ (XC7)
(XA6)~ (XC8)
(XA7)~ (XC8)
(XA7)~ (XC9)
(XA8)~ (XC9)
(XA8)~ (XC9)
(XA9). (XC9)
(XA9)~ (XC10)
(XA10)~(XC10)
(XA10)~(XC10)
(XAll)~(XC10)

en

en

en (s12)
en (s13)
en (s14)
en (s14)
en (s14)
en (s15)
en (s16)

hPar. 11.2.(a) Aankledingspercentages (e -(hC - 1)100I) die gelden voor de
intervalgrenzen (hCl) t~m (t1C30)

(hCl)

( h C2 )

(hC3)

(hC4)

( hC5)

(hC6)

(hC7)

(hC8)

(hC9)

(hC10)

(hCll)

(hC12)

(hC13)

(hC14)

(hC15)

61,45 ~ e ~ 61,14
61,15 ~ e ~ 59,59
59,59 ~ e ~ 59,05
59,06 ~ e ~ 59,01
62,50 ~ e ~ 61,96
61,9G ~ e ~ 61,86
61,36 ~ e ~ 61,63
61,63 ~ e ~ 61,40
61,39 ~ e ~ 59,40
59,41 ~ e ~ 57,15
57,96 ~ e ~ 57,58
57,59 ~ e ~ 57,39
57,39 ~ e ~ 55,33
55,41 ~ e ~ 54,58
54,33 ~ e ~ 53,80~

( hC16 )

(hCl~)

(hC20)

(hC21)

( hC2 2 ~

(hC23)

( hC2 4 )

(hC25)

(11C26)

(hC27)

(hC2II)

(hC29)

(hC30)

55,78 ~ e ~ 55,18
56,26 ~ e ~ 54,77
54,77 ~ e ~ 54,77
54,76 ~ e ~ 53,02
53,08 ~ e ~ 51,71
53, O 1~ e~ 52, 45
53,45 ~ e ~ 52,441
52,50 ~ e ~ 52,26
52,27 ~ e ~ 50,80
50,81 ~ e ~ 49,34
49,90 ~ e ~ 49,39
49,39 ~ e ~ 49,20
49,20 ~ e ~ 48,03
48,04 ~ e ~ 46,85
47,09 ~ e ~ 46,68i
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Par. 11.2.(b) Berekening van de aankledingspercentages voor het laagste
interval (hCl~ als een andere vooronderstelling geldt bij
onvolledige verplichte deelname in de Stichtíng Pensioenfonds
voor F~uisartsen

Voor wat betreft de pensioenpremie (pC) is tot nu toe uitgegaan van de veron-
derstelling, dat het bij onvolledige verplichte deelname bij de Stictiting
Pensioenfonds voor Huisartsen steeds een huisarts betreft, die nog geen 5 jaar
in de S.P.H. deelneemt (zie pagina 8).
Indien daarentegen zou worden verondersteld dat het bij onvolledige verplichte
deelname bíj de S.P.H. steeds een huisarts betreft, die reeds 5 jaar in de
S.P.H. deelneemt, dan zou pC: 1811 - 362K lager zijn geweest. De invloed van
deze veronderstelling is groter naarmate hC lager is: we kijken daarom wat de
invloed van de veronderstellíng is op vergelijking (hCl)'

Kijken we naar de afleiding van (xCl) in bijlage 3, par. 3.2 (pag.44), dan
blijkt dat als we in plaats van pC - 0,37427 hA - 2851 nemen
p~, - 0, 37427 hA - 2851 - 1811 f 362~c (K 2) -~ p~, ' 0, 37427 hA - 3938, de
vergelijking wordt:

xC - 0,5fi258 hC - 0,21056 hA - 0,68 s2C -I- 6252

als 22749 f 1,20II71 s2~, f 0,37427 hA ~ hC ~ 34861 f 0,37427 hA
De relatie tussen hC en hA (hCl) wordt dan:

hC ~ 1,58130 hA - 235 als 26536 ~ hA ~ 29076 of
h~ - 0,63239 hC f 149 als 41II05 ~ hC ~ 45743.
Dit impliceert een aankledingspercentage van 57,24 à 57,32~ in plaats van
61,45 à 61,14~.
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Par. 11.3. Toelichting op de bruto-netto-berekening voor de normatieve huís-

arts en de vergelijkbare ambtenaar

pensioenpremie

-. als h0 ~ 104451 -~ p0 - 0,37427hA - 20 - 34945 ( hoofdstuk 2, onder ad (2))

pA - 0,117hA - 1817 - 9114 (hoofdstuk 1, onder ad (2))

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

huisarts: verplichte deelname: als h~, ~ 104451 i 5 x 223,92 - 1119,60 per
deelnemingsjaar
premie: 5 x 6095 - 30475

vrijwilli~;e deelname:premie: 34945 - 30475 - 4470
4470opbouw: 2i,387 - 209 per deelnemingsjaar

Totale opbouw per deelnemerlingsjaar: 1119,60 f 209 - 1328,60
ambtenaar: 0,0175hA - 30G,24 - 1328,66 ( zie bijlage 5).

premies volksverzekeringen

huisarts: maximum premie in 1977 (zie pagina 8)

premie arbeidsongeschiktheidsverzekering

huisarts: als 85015 ~ hA C 93951 ~ s2C - 0,08731hA f 0,02329p0 - 268 - 8702
(zie pagina 10)
Hiermede wordt verzekerd:
een eerstejaarsiiitkerin~; van 47,- per dag

een invaliditeitspensioen van W- O,8R525hA f 0,23617p~ - 8523 -
R2433 (225,R4 per dag)
(zie bijlage 7, pag. 65)

Interimregeling ziektekosten (zie pagina 2)

ambtenaar: als 69849 ~ hA ~ 93951 ; j- 0,59, zA - 1294 - 1294 - 31561-j 0,41
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Inkomstenbelasting

huisarts: als 72568 ~ y~ ~ 92705 t b~ - 0,64y~ - 19162 - 37956

(zie pagina 12)
acnbtenaar: als 63485 ~ yA - 10033 ~ 83622-~ bA - 27282 t 0,64 (yÁ 10083-63485)

- 36176 ( zie pagina 3)

Par. 11.4. Toeliehting op de bruto-netr.o-bereice~~ir~b vcar c~ ambren3rPnhonnra-

ríum volgens schaal 151 R f 10~ toeslag voor beroepsrisíco en het

daarnee vergelijkbare honorariiun i n het vrije beroep

pensioenpremie

pA - 0,117hA - 1R17 - ~17~
p~. - 0,37427hA - 20 - 35157 (omdat h0 ~ 104451)

pensioenopbouw per deelnemingsjaar (zie pagina 6)

ambtenaar: 0,0175hA - 306,24 - 1338,53
huisarts: via verplichte deelname: 5 x 223,92 - 1119,60 (premie: 30475)

4682 remie: 4682)via vrijwillige deelname: 21,387 - 218,92 (p
Totaal 1338,52

premies volksverzekeringen

huisarts: maximum premie in 1!?77: fi7f1f1 ( zie pagina 8)

premie arbeidsongeschiktheidsverzekering

huisarts: als 93449 ~ hA ~ 109192 ~ s2C - 0,03731h~ f 0,02329p0 - 253 - 8772

(zie hoofdstuk 2, ad (3))
íliermede wordt verzekerd
een eerstejaarsverzekerinJ van 47,- per dag

een invaliditeitsf~ensioen van td - 0,88525hA i- 0,23617p~ -8370 -

83135 (227,77 per dag)

(zie bijlage 7 pag. 65)
tiet nadruk zíj gesteld dat de 10~ toeslag voor oeroepsrisico in
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overeenstemming met de uitgangspunten van de Commissie Van der Ven
niet is meegenomen als basis voor de berekening van het ínvalidi-
teitspensioen.

ínterimregeling ziektekosten (zie pagina 2)

1294 3594ambtenaar: als 93449 ~ hA ~ 120443 i j- 0,64 -~ z- 0 36 ~~

inkomstenbelasting

ambtenaar: als 83622 ~ yA - 10083 ~ 108406 i bA - 40169 ~- 0,67(yA-10083-33622)
- 42913 ( zie pagina 3)

huisarts: als 92705 ~ yC ~ 117439 i b~, - 0,67yC - 21943 - 44945
(zíe pagina 12)
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Par. 11.5. Selectie van die l;evallen waarin de in hoofdstuk 3, par. 3 gevonden
relatie tussen h~ en hA niet toepasbaar is als wordt verondersteld
dat de "vaste kosten" volledig vast zijn alsmede de berekening van
hA in die gevallen

verplichte deel-
name in S.P.H.
(zie tabel op
pag. 6)

Praktijkomvang 1II00 zielen
variant la { h~, berekend onder veronderstelling (2a) - 66953 ~ 3 x 22392 }

h~, " " " (2h) - 89394 -. 4 x "
lb { h~ " " " (?.~) - 77442 a 4 x " }

h~. " " " (2b) - 96642 ~ 4 x "

lc { h~, " " " (2a) - u7931 ; 4 x " }
hC ~~ ~~ ~~ (2b) - 103II90 -. 4 x ~~

Praktijkomvang 2000 zielen
variant la f h0 berekend onder veron~lerstelling (2a) - 31327 -. 4 x "

1 hl, " " " (Zb) - 99327 -~ 4 x "
lb { i-t~ " " " (?a) - ~2930 i 4 x "

h~ " " " (2b) - 107380 -. 5 x "
Praktijkomvang 2200 zielen
variant la f h~. berekend onder veronderstelling (2a) -`~5700 ~ 4 x "

" (?b) - 109259 i 5 x

}

}

}

Uit het bovenstaande blíjkt dat in 3 gevallen de h~ berekend onder veronder-
stelling (2a) tot een lagere verplichte deelname leidt dan de h~ berekend
onder veronderstelling (2b), namelijk bij 1300 zielen: variant la; bij 2000
zielen: variant lb; en bij 2200 zielen: variant la.
Voor deze 3 situaties kan het in hoofdstuk 3 ontwíkkelde model daarom niet
zonder meer worden toegepast en wordt hierna de h~i berekend.



-88-

a) Praktijkomvang 1800 zielen; variant la

hC 66953
pC (in plaats van de relatie (pC3) ~eldt nu (pC4) (zie pa~. 6)) -964t0,37427hA
sl~ 6700
s2C; als 39945 ~ hA ~ 469501) i s2C - 0,09099hAf0,02008p~457- -476f0,09351hA

yc
bC; als 40522 ~ yC ~ 545551) ; bC - 0,5yC - 10621 -

xC
xA; als 39944 ~ hA ~ 425231) -~ xA - 0,52980hA f 9354
xl, - xA -. . ' . hA - 41913

b) Praktijkomvang 2000 zielen, variant lb

61693-0,47273hA
20226-0,23639hA

41467-0,23639hA

hC 92980
pC (in plaats van de relatie (pC4) geldt nu (PC5) ( zie paó. 6)) -20f0,37427hA
s1C 6700
s2C; als 517~)0 ~ hA ~ ~i3G'31) -~ ;;LC - U~0;731ht~-F-0,02329p~ 317- -317i-0,09603hA

yC 86617-0,47030hA
b~.; als 54555 ~ yC ~ 7256F31) ~ bC - 0,5~yC - 15532 - 35572-0,27743hA

xC

xA; als 57927 ~ hA ~ 704981) -~ xA - 0,3G203hA -~- 17928
xC - xA -~ .'. hA - 59 636

51045-0,19232hA

1) Vooruitlopend op de uitlcornst.
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c) Praktijkomvang 2200 zielen, variant la

95700hl.
p~. (in plaats van de relatie (pC4) geldt nu (p0S) ( zie pag. 6)) -20-I-0,17427hA

6700
s1C
s~(.; als 51700 ~ hA ~ G36281) -~ s2(, -~~,08731h~a-t7,02329p~ 317- -317~-0,09603hA

:;n337-n~G7n3nt,- ii

bC; als 54555 ~ y~; ~ 725681) i b(. - 0,59yC - 15532 - 37177-0,27748hA

x~

xA; als 57927 ~ hA ~ 7049R1) -. xA - c),3G2031iA 1 1792R

xC - xA -~ . . L~ - i~lEi~6

52160-0,192S2hA

1) Vooruitlopend op de uitlcomst.
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RIJLA~E 12. De honorering van de huisarts volgens de landelijke honorerings-
overeenkomst tussen L.H.V. en V.N.Z.

In de landelijke honoreringsovereenkomst tussen Landelijke Huisartsen Vereni-
ging en Vereniging van Nederlandse 7,íekenfondsen wordt voor wat betreft de
normale geneeskundige hulp uitgegaan van een normpraktijk van 2600 "zielen"
waarvan er 1800 (ca. 70Y) worden geacht ziekenfondsverzekerde te zíjn. Voorts
gaat men er impliciet van uít dat de kosten en opbrengsten per patiënt voor
particulieren en ziekenfondsverzekerden gelijk zíjn.
De honorering geschiedt voor wat betreft de ziekenfondsverzekerden via een
bruto abonnementshonorarium per op naam van de huisarts ingeschreven verzeker-
de. Het bruto abonnementshonorarium bestaat uit een kostendeel, een pensioen-
deel en een netto honorariumdeel.
Het kostendeel bestaat uit een vergoeding voor "vaste kosten" en een vergoe-
ding voor "variabele kosten". De vergoeding voor "vaste kosten" wordt door de
zíekenfondsen tot maxímaal 1800 verzekerden vergoed: de "vaste kosten" worden
geacht te zijn gedekt bij 1800 f 800 ( particulieren) - 2600 zielen.
Het pensioendeel bestaat uit een vast bedrag per ziel, tot maximaal 2(100
ziekenfondsverzekerden.
Het netto honorarium bestaat eveneens uit een vast bedrag per ziel doch zulks
ongeacht het aantal ingesctlreven verzekerden.
De grondslagen voor de huidige landelijke ilonoreringsovereenkomst werden
gelegd middels de adviezen van de Comuiissie van der Ven. Deze commissie,
ingesteld bij beschikking op grond van art. 4~ lid 2 van de Ziekenfondswet,
adviseerde op 1~-12-1~66 en 21-3-1969 de itinister en de Staatssecretaris van
Sociale Zaken en Volksgezondheid omtrent de door hen vast te stellen richtlij-
nen, welke door L.H.V. en zietcenfondsorganisaties bij het sluiten van overeen-
komsten met betrekking tot de verstrekking ingevolge de Ziekenfondswet van
huisartsenhulp, i n acht dienen te worden genomen.
In 1966 adviseerde de Commissie om de normatieve praktijkomvang te stellen op
2600 zielen en dit aantal na een aantal jaren opnieuw te bezien ( !). Wat de
honorering betreft ziet de Commissie geen aanleiding om onderscheid te maken
tussen particulieren en ziekenfundsverzekerden. ilat betreft het netto honora-
ríum adviseerde de Commissie uít te gaan van een salaris volgens schaal 151
(3) 3.R.R.R.A.,1) te verhoti;en met l0í premie voor beroepsrisico. Dit beroeps-

1) fiezoldigings Besluít Burgerlijke Rijks ,~nbtenaren.
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risico komt volgens de Commissie tot uitdrukking in het verloop van de inko-
menscurve, welke weliswaar in het begin relatief snel stijgt docii reeds na het
bereiken van het 56e levensjaar snel inzakt, omdat veel huisartsen dan de
omvang van hun praktijk zien afnemen. In haar aanvullend advies licht de
Commissie dit nog toe aan de hand van over 1963 verzamelde cijfers.
Dit salaris diende voorts te worden verhuogd met vakantietoeslag, kinderbij-
slag, premie A.K.~d., A.O.[7. en A.[J.[7. en het werkgeversdeel van de pensioen-
premie.l)
Voorts adviseerde de Commissie ter zake van de honoraría geen rekening te
houden met neveninkomsten, omdat dit een beloning is vuor extra inspanning van
betrokkene.
Tenslotte dient nog te worden opgemerkt dat in het (vaste) kostendeel ook een
vergoeding is begrepen voor "voorziening tijdens afwezigheid" en "interest
praktijkinvestering".
Voor 1977 bedroeg het netto honorariumdeel per ziekenfondsverzekerde 45,62 f
0,45 (nabetaling): 46,07.
Het pensioendeel per verzekerde bedroeg (voor maximaal 2000 ziekenfondsverze-
kerden) : 7,54 f 0,0~3 (nabetaling) : 7,62.
llet vaste kostendeel per verzekerde bedroeg (voor maximaal 1f300 ziekenfonds-
verzekerden): 22,55 f 1,45 - 24,-
Het variabele kostendeel per verzekerde bedroeg: 2,1G f O,Oi3 - 2,24.

1) t)it werd ~;esteld up de pensioenpremie díe de werkgever betaalt voor een
ambtenaar met een salaris vol~ens schaal 15L.~3 B.f3.B.R.A. De Commissie
hield derhalve ~cen rekenin~; met ~ie werkelijke kosten die er voor de
vrijgevestigde huisarts-vrij beroepsbeuefenaar mee gemoeid zijn om een
voorziening te treffen die enigszíns vergelijkbaar is met het A.B.P.-
pensioen, t4et dit laatste worcit door ons wél rekening gehouden. (Zíe
hoofdstuk 2 onder (2).)
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