
Door de gewijzigde wet- en regelgeving hebben steeds meer medici zich

verenigd in een samenwerkingsverband. Om te voorkomen dat deze

samenwerking tot ongewenste btw-heffing leidt, is het belangrijk om een fiscaal

optimale samenwerkingsvorm te kiezen. In dit kennisdocument bespreken wij

verschillende samenwerkingsvormen waarin medici kunnen samenwerken zonder

dat deze samenwerkingsvormen leiden tot btw-heffing.

Aanleiding
Gewijzigde wet- en regelgeving heeft ervoor gezorgd dat steeds meer medici (gedwongen)

samenwerkingsverbanden met elkaar zijn aangegaan. Voor huisartsen kan het bijvoorbeeld gaan

om een gezondheidscentrum, HOED (Huisartsen Onder Eén Dak) of HAP (Huisartsen Post).

Invoering van de integrale bekostiging en afschaffing van het zelfstandig declaratierecht van

medische specialisten jegens patiënten en zorgverzekeraars, hebben ervoor gezord dat ook

medische specialisten zich moeten bezinnen op hun organisatorische positie ten opzichte van

ziekenhuizen. Dit heeft ervoor gezorgd dat veel medische specialisten of in loondienst voor een

ziekenhuis zijn gaan werken of een samenwerkingsverband met andere medische specialisten zijn

aangegaan.

Algemene uitgangspunten voor medici en btw
De meeste medici verrichten van btw vrijgestelde prestaties. Zij brengen dus geen btw in rekening

aan hun cliënten. Keerzijde van deze btw-vrijstelling is dat medici geen recht op aftrek van
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voorbelasting hebben. De aan medici gefactureerde btw is niet aftrekbaar en vormt dus een

bedrijfslast.

Hoewel de meeste medici vrijgestelde prestaties verrichten, worden zij voor de btw aangemerkt

als ondernemer (zolang zij zelfstandig/vanuit hun eigen praktijk werken). Zodra medici gaan

samenwerken, kan ook de samenwerkingsvorm zelf worden aangemerkt als ondernemer voor de

btw.

Het fiscale knelpunt bij samenwerkingsvormen tussen medici schuilt in het feit dat

doorbelastingen voor de btw worden aangemerkt als belaste diensten. Dit betekent dat de waarde

van een doorbelasting voor de afnemende medicus leidt tot niet-aftrekbare btw. Om deze btw-

heffing te voorkomen is het dus noodzakelijk om bij samenwerkingsverbanden tussen medici zo

veel mogelijk gebruik te maken van alternatieven voor doorbelastingen.

Rechtsvormen waarin medici samenwerken
Samenwerkende medici kunnen, afhankelijk van de gewenste mate van samenwerking, kiezen uit

verschillende rechtsvormen. Het is ook mogelijk dat samenwerking wordt vormgegeven door een

combinatie van rechtsvormen. De meest eenvoudige rechtsvorm van samenwerking is de

maatschap. Een maatschap is in de kern een overeenkomst waarin verschillende (rechts)personen

iets in gemeenschap brengen met als doel door samenwerking voordeel te behalen en dit

voordeel vervolgens met elkaar te delen. Vergelijkbaar met een maatschap is de vennootschap

onder firma (VOF). De meest ingrijpende vorm van samenwerking bestaat uit een besloten

vennootschap (bv). Samenwerking tussen medici in een bv. leidt ertoe dat de ondernemingen in

de bv worden ingebracht en dat zij in ruil daarvoor aandelen in de bv krijgen.

Kosten voor gemene rekening
Als alternatief voor een maatschap kunnen medici ook gebruik maken van het leerstuk ‘kosten

voor gemene rekening’. Net als bij een maatschap berust dit leerstuk op een overeenkomst. De

overeenkomst wordt echter alleen aangegaan voor en richt zich enkel op het voorkomen van niet-

aftrekbare btw.

Onder de volgende voorwaarden mag het leerstuk worden toegepast:

1. De kosten worden gemaakt ten behoeve van de verschillende deelnemers, die in eerste

instantie door één van de deelnemers worden betaald (als een soort penvoerder).

2. De kosten worden voor het werkelijke bedrag (zonder winstopslag) volgens een van

tevoren vastgestelde verdeelsleutel omgeslagen over de deelnemers.
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3. Het risico (inclusief het na-ijlende risico) van de kosten gaat alle deelnemers aan volgens

een vooraf overeengekomen verdeelsleutel.

4. Gedurende de looptijd van de overeenkomst mag de verdeelsleutel niet worden gewijzigd.

Het leerstuk is in het leven geroepen ter voorkoming van btw-heffing bij verdeling van voor

gemene rekening gemaakte kosten. Voor medici gaat het vaak om gezamenlijk ondersteunend

personeel, zoals doktersassistenten en praktijkondersteuners. Er kan ook sprake zijn van diensten

die gemeenschappelijk worden ingekocht zoals schoonmaak, onderhoud of huur van een pand.

Zonder gebruikmaking van dit leerstuk zouden kostendoorbelastingen van de ene medicus aan de

andere leiden tot btw-heffing over de doorbelasting.

Alternatief voor ‘kosten voor gemene rekening’:

gemeenschappelijk aangaan van een arbeidsovereenkomst
Medici die gezamenlijk ondersteunend personeel (zoals doktersassistenten en

praktijkondersteuners) tot hun beschikking willen hebben, kunnen als alternatief voor het leerstuk

‘kosten voor gemene rekening’ een arbeidsovereenkomst aangaan waarin iedere medicus optreedt

als werkgever. Dit betekent dat wanneer de arbeidsovereenkomst daadwerkelijk door alle artsen is

ondertekend, werknemer in dienst is van alle medici. Het salaris moet betaald worden vanaf een

gezamenlijke bankrekening en de deelnemende artsen moeten ieder een deel van het salaris op

deze gezamenlijke bankrekening storten. Bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst moet

worden vastgesteld hoeveel een arts bijdraagt aan het salaris van de praktijkondersteuner.

Wijziging van de arbeidsovereenkomst is mogelijk indien de wijziging wordt vormgegeven door

een nieuwe of aangepaste arbeidsovereenkomst.

Uitleen van ondersteunend personeel
Als alternatief voor het leerstuk ‘kosten voor gemene rekening’ of het gemeenschappelijk aangaan

van een arbeidsovereenkomst kan uitleen van ondersteunend personeel in sommige gevallen een

aantrekkelijk alternatief vormen. Zolang aan een aantal voorwaarden wordt voldaan, is het

mogelijk om personeel uit te lenen aan een andere medicus zonder dat dit leidt tot btw-belaste

doorbelasting. De gestelde voorwaarden hebben onder andere betrekking op het structurele

karakter van de uitleen, betrokkenheid van de inlenende partij bij de sollicitatieprocedure van het

uitgeleend personeel, toepassing van de medische btw-vrijstelling en toepasselijkheid van een

CAO op het uitgeleend personeel. Het hoge aantal eisen dat aan de uitleen wordt gesteld en de

uiteenlopende gebieden waarop de eisen betrekking hebben, maken dat deze regeling in de

praktijk maar voor weinig medici aantrekkelijk is.
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Gemeenschappelijk aangaan van andere aankopen
In de praktijk komt het voor dat samenwerkende medici onder de naam ‘kostenmaatschap’

gezamenlijk aankopen doen en diensten afnemen. Het gaat dan bijvoorbeeld om huisartsen die

samenwerken in een HOED en apparatuur aankopen via de kostenmaatschap. Een ander

voorbeeld is het gezamenlijk afnemen van elektriciteit van een energiemaatschappij. Net als bij

een arbeidsovereenkomst die gezamenlijk is aangegaan, moeten overeenkomsten met leveranciers

of dienstverrichters bij een kostenmaatschap door alle medici worden getekend.

Gebruikmaking van een ‘kostenmaatschap’ biedt echter geen garantie dat de doorbelastingen

onbelast zijn. Fiscale wetgeving en rechtspraak leiden geenszins tot de conclusie dat

kostenmaatschappen niet leiden tot onbelaste doorbelastingen. Gebruikmaking van een

kostenmaatschap brengt dan ook het risico met zich mee dat wanneer de belastingdienst zich op

het standpunt stelt dat de gemeenschappelijk aangekochte producten of diensten moeten worden

aangemerkt als doorbelastingen, die met 21% btw belast hadden moeten worden.

Naheffingsaanslagen en boeten hangen de samenwerkende medici dan boven het hoofd. Wij

adviseren dan ook om het aangaan van een kostenmaatschap afhankelijk te maken van de

uitkomst van vooroverleg met de Belastingdienst.

Samenwerkingsmodellen medisch specialisten
Als gevolg van de invoering per 1 januari 2015 van de integrale bekostiging van medisch

specialistische zorg zijn veel medische specialisten samenwerkingsverbanden met elkaar

aangegaan. Deze samenwerkingsverbanden zijn grofweg in 4 categorieën te splitsen: het

transparante samenwerkingsmodel, het niet-transparante samenwerkingsmodel, het transparante

participatiemodel en het niet-transparante participatiemodel.

Het transparante samenwerkingsmodel

In dit model participeren medisch specialisten in een specialistenmaatschap die als medisch

specialistisch bedrijf functioneert. De medische specialisten zijn niet in loondienst van de

maatschap, er is enkel sprake van samenwerking. De specialistenmaatschap sluit vervolgens een

samenwerkingsovereenkomst met een ziekenhuis waarvoor zij werkt. Op basis van deze

samenwerkingsovereenkomst verrichten de medici werkzaamheden voor een ziekenhuis of andere

medische instelling.
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In dit samenwerkingsmodel zijn de maten geen btw-ondernemer, omdat de maatschap

vrijgestelde prestaties levert aan het ziekenhuis. Bovendien is binnen de maatschap geen sprake

van btw-belaste doorbelastingen.

Het niet-transparante samenwerkingsmodel

In dit model nemen de samenwerkende medici deel in het kapitaal van de gemeenschappelijke bv

(Specialisten bv). De Specialisten bv sluit vervolgens een samenwerkingsovereenkomst met een

ziekenhuis waarvoor zij werkt. Het is ook mogelijk dat iedere samenwerkende medicus eerst een

personal holding (bv) oprichten waarna deze personal holding deelneemt in het kapitaal van de

Specialisten bv. Beide mogelijkheden leiden ertoe dat iedere medicus een dienstbetrekking

aangaat met ofwel de Specialisten bv of met zijn personal holding.

In dit samenwerkingsmodel zijn de aandeelhouder(s) van de Specialisten bv en/of de personal

holding geen btw-ondernemer. De diensten van de Specialisten bv zijn btw-vrijgesteld.

Het transparante participatiemodel

In dit model wordt het transparante samenwerkingsmodel twee keer toegepast. Als eerste wordt

een samenwerkingsmaatschap gecreëerd. Deze samenwerkingsmaatschap richt samen met de

stichting waarin het ziekenhuis wordt gedreven een Ziekenhuis vof op. Zowel de

samenwerkingsmaatschap als de stichting brengen (een gedeelte van) hun activiteiten in de

Ziekenhuis vof in. Deze vof verricht vervolgens btw-vrijgestelde diensten.

Het niet-transparante participatiemodel

In dit model wordt het niet-transparante samenwerkingsmodel twee keer toegepast. Als eerste

wordt een Specialisten bv gecreëerd. De Specialisen bv richt vervolgens samen met de stichting

waarin het ziekenhuis wordt gedreven een Ziekenhuis bv op. De Specialisten bv en de ziekenhuis

stichting nemen dus deel in het kapitaal van de ziekenhuis bv. De Ziekenhuis bv verricht

vervolgens btw-vrijgestelde diensten.

Actuele rechtspraak rond samenwerkende medici
In de zomer van 2014 heeft de Hoge Raad duidelijkheid verschaft over toepassing van de

medische btw-vrijstelling voor in een maatschap samenwerkende medici. De hoogste rechter heeft

geoordeeld dat de prestaties van een maatschap van medici niet zijn aan te merken als het ter

beschikking stellen van personeel en dat het voor toepassing van de btw-vrijstelling niet uitmaakt

dat er gewerkt wordt onder leiding en toezicht van een arts of een ziekenhuis.
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Afsluiting
Omdat btw voor de meeste medici een niet-aftrekbare bedrijfslast vormt, is het belangrijk om

btw-heffing als gevolg van samenwerking zo veel mogelijk te voorkomen. In dit kennisdocument

hebben wij verschillende samenwerkingsvormen besproken waarin medici kunnen samenwerken

zonder dat deze samenwerkingsvormen leiden tot btw-heffing.

Heeft u al een samenwerkingsvorm gekozen maar weet u niet zeker of voldoende rekening is

gehouden met het risico op btw-(na)heffing? Wij kunnen uw samenwerkingsvorm doorlichten en

beoordelen of aanpassingen nodig zijn. Heeft u nog niet gekozen voor een samenwerkingsvorm,

dan helpen wij u graag bij het vinden van de samenwerkingsvorm die het beste bij uw situatie

past!



DRV Accountants & Adviseurs | Btw-aspecten samenwerking medici | 19-03-2015    Pagina 7 van 7

Meer informatie en inlichtingen
DRV Bergen op Zoom

Joulehof 10, 4622 RG Bergen op Zoom

Postbus 982, 4600 AZ Bergen op Zoom

Telefoon: 0164 - 241850

E-mail: bergenopzoom@drv.nl

DRV Breda

Cosunpark 20, 4814 ND Breda

Postbus 5678, 4801 EB Breda

Telefoon: 076 - 5233033

E-mail: breda@drv.nl

DRV Goes

Stationspark 51, 4462 DZ Goes

Postbus 117, 4460 AC Goes

Telefoon: 0113 - 200900

E-mail: goes@drv.nl

DRV Hellevoetsluis

Bruggehoofd 7, 3223 DB Hellevoetsluis

Postbus 1048, 3220 BA Hellevoetsluis

Telefoon: 0181-322100

E-mail: hellevoetsluis@drv.nl

DRV Middelburg

Park Veldzigt 1, 4336 DR Middelburg

Postbus 321, 4330 AH Middelburg

Telefoon: 0118 - 634000

E-mail: middelburg@drv.nl

DRV Oud-Beijerland

Beetsstraat 1, 3261 PL Oud-Beijerland

Postbus 1602, 3260 BC Oud-Beijerland

Telefoon: 0186 - 642222

E-mail: oud-beijerland@drv.nl

DRV Roosendaal

Emmerblok 30, Oud Gastel

Postbus 1006, 4700 BA Roosendaal

Telefoon: 0165 - 573700

E-mail: roosendaal@drv.nl

DRV Rotterdam

Hoofdweg 52, 3067 GH Rotterdam

Postbus 8560, 3009 AN Rotterdam

Telefoon: 010 - 4212020

E-mail: rotterdam@drv.nl

DRV Sliedrecht

Trapezium 150, 3364 DL Sliedrecht

Postbus 5, 3360 AA Sliedrecht

Telefoon 0184 - 414766

E-mail: sliedrecht@drv.nl

DRV Terneuzen

Willem Alexanderlaan 45, 4532 DB Terneuzen

Postbus 1100, 4530 GC Terneuzen

Telefoon: 0115 - 645645

E-mail: terneuzen@drv.nl

DRV Zierikzee

Karnemelksvaart 2, 4301 GX Zierikzee

Postbus 38, 4300 AA Zierikzee

Telefoon 0111 - 417155

E-mail: zierikzee@drv.nl
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