“Ik ben een prima huisarts. Maar ik mis een zakelijk gen.”
“Sinds mijn afstuderen in 2008, heb ik gewerkt als waarnemend huisarts
in de kop van Noord-Holland. Dat was een goede start.
Ik heb ongelooflijk veel ervaring opgedaan.

Na mijn afstuderen was ik me aan het oriënteren. Ik
was net lid geworden van VvAA en kreeg een adviesgesprek. Toen kwam Anouk van Loon langs, praktijkadviseur bij VvAA. En het klikte meteen. Ze legde
me heel duidelijk uit wat mijn opties waren als huisarts in spe: ergens in dienst treden, waarnemend
huisarts worden of een eigen praktijk beginnen. Ze
vertelde er ook precies bij wat de voor- en nadelen van
alles waren. Eigenlijk wilde ik het liefst een eigen
praktijk, maar dat vond ik toch een te grote stap. Dus
begon ik als waarnemer. Achteraf is dat ook de beste
start, vind ik. Je krijgt de kans om in korte tijd bij veel
verschillende praktijken een kijkje in de keuken te
nemen. Daar leer je van. Je weet steeds beter hoe je
zelf een praktijk zou willen voeren. In al die jaren ben
ik contact blijven houden met Anouk. Het fijne is dat
het contact heel laagdrempelig is. Ik kan haar altijd
bellen. Ik ben een huisarts pur sang, ik kan goed
luisteren. Maar van financiën, organisatie en andere
zakelijke dingen heb ik gewoon geen kaas gegeten. Ik
mis gewoon een zakelijk gen!” Inmiddels is de eigen
praktijk er gekomen. Sinds 1 januari zit Verrijt in een

maatschap. Verrijt: “Na tweeënhalf jaar als waarnemer begon het toch te kriebelen. Ik wilde een nieuwe
stap zetten en een eigen praktijk beginnen. Maar ik
zag ook op tegen de zakelijke kant. Daarom heb ik
Anouk weer gebeld. Om met me mee te kijken en te
luisteren bij de overname. Ze heeft het hele traject
fantastisch begeleid.
Eigenlijk is ze een heel goede coach. Dat gaat verder
dan alleen praktisch advies. Ik kan het iedereen
aanraden.”

VvAA: van en voor leden
VvAA heeft specialisten in huis om zelf
standige ondernemers in de gezondheids
zorg te ondersteunen bij hun bedrijfsvoering
en te adviseren over alle financiële en
fiscale aangelegenheden. Of het nu gaat
om de wens om waarnemend huisarts te
worden of het opzetten of overnemen van
een eigen praktijk. Ook alle benodigde
verzekeringen kunnen bij VvAA worden
afgesloten.

3 onmisbare fiscale tips voor de startende waarnemer
Waarnemen heeft aantrekkelijke fiscale voordelen zoals: zelfstandigenaftrek, de startersaftrek (eerste drie jaar), en een
MKB-vrijstelling van 12%. Daardoor houdt u als waarnemer waarschijnlijk netto meer over dan in loondienst. Maar let
dan wel op de volgende zaken.
1. Toon je zelfstandigheid aan
U moet voor de fiscus kunnen aantonen dat u zelfstandig ondernemer bent. Vraag daarom ieder jaar een Vrije
Arbeids Relatie – Winst Uit Onderneming (VAR-WUO) aan bij de Belastingdienst. Belangrijk daarvoor is dat u niet
ondergeschikt bent aan een ander, meerdere opdrachtgevers hebt en ondernemersrisico loopt.
2. Hou je administratie goed bij
Ook als u bijna alles uitbesteedt aan een boekhouder, ontkomt u er niet aan: de administratie. Zoals: een
urenadministratie bijhouden. Zodat u kunt aantonen dat u minimaal 1225 uur in uw onderneming heeft gestoken;
anders telt u niet als zelfstandige voor de fiscus. En hou zakelijke en privé uitgaven strikt gescheiden. Dan komt er
geen gedoe achteraf over de aftrekbaarheid van sommige zaken.
3. Middeling kan handig zijn
Bij sterk wisselende inkomsten (bijvoorbeeld bij zwangerschap) kan de regeling voor middeling een
belastingteruggaaf opleveren. U kunt in dat geval uw inkomen van drie jaar optellen en gelijk verdelen over die
jaren; de belasting valt dan vaak lager uit.

“Er komt veel op je af als je wilt starten als waarnemer.”
“Onlangs adviseerde ik een huisarts die een praktijk wilde overnemen. Ik had
haar eerder begeleid bij de start van haar loopbaan toen ze zich vestigde als
waarnemer. Dat was voor haar aanleiding om opnieuw contact op te nemen.”

Sinds 2005 is Anouk van Loon praktijkadviseur bij
VvAA. Ze adviseert artsen, huisartsen en verloskundigen in Noord-Holland West en, sinds kort, dierenartsen in heel Noord-Holland.
“Je vestigen als waarnemer of een praktijk overnemen
is een grote stap voor een jonge huisarts. Als praktijkadviseurs zijn wij er om leden te helpen bij het
nemen van een weloverwogen beslissing. Een rol die
ik graag vervul.”
Leden kunnen rekenen op ondersteuning op alle
vlakken. Van het opstellen van een waarneemovereenkomst tot het opstellen van de jaarrekening, en alles
daartussen.
Van Loon: “Er komt veel op je af als je wilt starten als
waarnemer. Er is zo veel waar je op moet letten. Er
is natuurlijk de fiscale kant, maar ook de juridische.
En je moet je verzekeringen goed regelen, zowel voor
je werk als privé. Iets waar je over na moet denken
is bijvoorbeeld een overeenkomst van opdracht, om
bepaalde risico’s af te dekken.

Hetzelfde geldt voor de juridische aansprakelijkheid;
het is belangrijk dat je weet hoe dat geregeld is ten
opzichte van opdrachtgevers.
Net als het tuchtrecht. Bij al die ingewikkelde zaken
bieden wij onze leden de nodige ondersteuning.”

Eerlijk passend advies
Van Loon: “Het mooie van mijn rol als
praktijkadviseur is dat ik een eerlijk advies
kan geven, een advies dat het beste past
bij de wensen en de situatie van de arts.
Bovendien ontmoet ik zo heel veel
mensen. En iedereen heeft zijn eigen
verhaal, dat vind ik altijd erg leuk.”

3 onmisbare juridische tips voor de startende waarnemer
Starten als waarnemer is een goede keus. Het heeft veel voordelen en het is makkelijker later alsnog in dienst te
gaan, dan andersom. Maar er zijn ook onzekerheden en risico’s aan verbonden. En die kunt u maar beter goed
afdekken.
1. Zorg voor een overeenkomst van opdracht
Houd de standaardovereenkomst van opdracht aan . Iedere verandering kan nadelig voor u zijn. En zorg dat u dit
met iedere opdrachtgever tekent. Dan zijn de verhoudingen en verantwoordelijkheden ook in juridisch opzicht altijd
duidelijk.
2. Verzeker je tegen medische aansprakelijkheid
Iedere arts is individueel en onbeperkt medisch aansprakelijk. In dienstverband is uw werkgever verantwoordelijk voor
uw medisch handelen. Als waarnemer valt u soms onder de dekking van je opdrachtgever, maar meestal bent u
zelf aansprakelijk te stellen. Als iemand u financieel aanklaagt gaat het meteen om enorme bedragen. Verzeker u
daarom altijd met een goede beroepsaansprakelijkheidsverzekering!
3. En reken op tuchtzaken
Het zal wel meevallen, denkt u. Maar helaas is de praktijk anders: iedere arts krijgt gemiddeld twee tot drie tuchtzaken
aan z’n broek. En tuchtzaken vallen niet onder de aansprakelijkheidsverzekering. U moet namelijk uw rechtspositie
verdedigen. Sluit daarom een goede rechtsbijstandverzekering af met een beroepsdekking voor tuchtzaken.
Met dank aan: Richard Brugman, praktijkadviseur

Checklist voor de start als zelfstandig
waarnemer
• Inschrijven in BIG register
• Inschrijven bij Kamer van Koophandel
• Verklaring Arbeidsrelatie-Winst uit onderneming
(VAR-WUO) aanvragen
• Waarneemovereenkomst opstellen
• Beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten
• Rechtsbijstandsverzekering afsluiten
• Arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten
• Zorgverzekering afsluiten
• Pensioen en overlijdensrisico regelen
• Urenadministratie bijhouden (voor de fiscus)
• Belastingaangifte (wat moet ik alvast weten?)
• Jaarrekening (boekhouder zoeken)

Bent u starter en wilt u graag advies?
Wilt u zich goed laten voorlichten over de mogelijkheden en risico’s
van het starten als waarnemer? Maak dan een afspraak met een
adviseur van VvAA (030 247 48 00 of mail naar advies@vvaa.nl).
We komen graag bij u langs.
Het eerste gesprek is gratis; een service aan onze leden.
Kunt u meteen kijken of het klikt met uw praktijkadviseur.

Contact VvAA
Bezoekadres: Orteliuslaan 750, 3528 BB Utrecht – Postadres: Postbus 8153, 3503 RD Utrecht
Telefoon: 030 247 47 89 – E-mail: ledenservice@vvaa.nl – Website: www.vvaa.nl/verzekeren

Starten als
waarnemend
huisarts.
“ Voor ik in gesprek ging met mijn adviseur
twijfelde ik nog of ik wel moest gaan waarnemen als zelfstandige. Maar al snel bleek ik
onderaan de streep voordeliger uit te zijn dan
wanneer ik in dienstverband blijf werken.
Zo blijk ik nu zelfstandigenaftrek te genieten,
heb ik de eerste drie jaar startersaftrek en
kan ik rekenen op een m
 kb-vrijstelling van
12% op mijn inkomen.”

Waar loopt u dan zoal tegenaan?
Een huisarts en een
praktijkadviseur vertellen.

