
Toetreden tot 
een MSB?
Zorg dat je goed 
voorbereid bent!
Met de online cursus 
‘Inkopen in een maatschap 
voor medisch specialisten’ 
krijg je inzicht in je eigen 
financiële situatie, 
de kansen en de risico’s.

Alle basiskennis in een online cursus

Goed geïnformeerd zijn over de financiële, fiscale en juridische aspecten is 

van grote waarde voor jou als toekomstig vrijgevestigd medisch specialist. 

Deze unieke online cursus biedt je alle kennis om de regie te houden over 

de te maken keuzes. Na het afronden van de cursus ben je op de hoogte 

van de voornaamste financiële en fiscale verschillen tussen loondienst en 

onder nemerschap ofwel vrije vestiging. De cursus is geschreven door een 

financieel- fiscaal expert in nauwe samenwerking met jonge specialisten 

en is onmisbaar voor iedereen die zich wil verdiepen in zijn of haar 

financiële toekomst.

De voordelen op een rij:

Dé basiskennis 
over toetreden 
tot een MSB.

Goed voorbereid 
in gesprek met 
een adviseur.

Interviews met 
AIOS en jonge 
klaren.

Vragen stellen 
aan de auteur.



Meer informatie: 
www.bsl.nl/inkopenineenmaatschap 

Jonge klaren aan het woord:

“ De juiste mix van interviews met 
deskundigen, oefenvragen & 
achtergrondinformatie.”

“ Prettig dat je direct kan zien of 
de vraag goed of fout is. Met de 
verplichte eindtoets wordt alle 
nieuwe kennis adequaat getoetst.”

“ De mogelijkheid om je eigen vraag 
aan de auteur te stellen maakt
het echt persoonlijk.”

Over auteur 
Ognjen Soldat

Ognjen Soldat MSc werkt als fiscalist 

bij JAN© Accountants en Belasting-

adviseurs. Hij adviseert vrijgevestigde 

zorgprofessionals over financiële en 

fiscale vraagstukken. Ognjen streeft 

ernaar ingewikkelde fiscale materie 

op een eenvoudige, heldere en leuke 

manier te brengen, zowel in zijn 

dagelijks werk als in zijn publicaties, 

lesmateriaal en cursussen.

Ognjen Soldat

Leerdoelen
Na het afronden van deze cursus ben je 

op de hoogte van:

•  De voornaamste financiële en fiscale 

verschillen tussen loondienst en onder-

nemerschap ofwel vrije vestiging;

•  Het begrip ‘goodwill’ en hoe deze kan 

worden berekend;

•  Welke verzekeringen je als vrijgevestigd 

medisch specialist moet of kunt afsluiten;

•  De gevolgen van ondernemerschap voor 

je pensioen;

•  Relevante fiscale verschillen tussen 

ondernemen via een eenmanszaak 

(IB onderneming) dan wel een BV;

•  De fiscale voordelen en verplichtingen 

als ondernemer.

Bekijk de introductievideo
In de introductievideo van de cursus worden 

alle onderwerpen die worden behandeld op 

een rij gezet. Benieuwd? 

Ga naar www.bsl.nl/inkopenineenmaatschap.

De tijdsduur van de online 
cursus is ongeveer 
105 minuten.

€ 235,95 (inclusief BTW)


