
 
 

 

Oosterhout, 22 januari 2016 
 
Betreft: Tegenargumenten Wet Deregulering Arbeidsrelaties 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
De Eerste Kamer gaat het wetsvoorstel Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties plenair 
behandelen, waarbij de stemming voorzien is op 26 januari 2016. Hierbij draag ik graag mijn 
tegenargumenten aan met betrekking tot gaat het wetsvoorstel Deregulering Beoordeling 
Arbeidsrelaties. 
 
Inleiding 
Naar aanleiding van de Kamerbrief met betrekking tot Alternatief voor Beschikking geen 
loonheffingen1 en de nota met betrekking tot Wijziging van enkele belastingwetten en (enkele) 
andere wetten ten behoeve van het afschaffen van de Verklaring arbeidsrelatie (Wet deregulering 
beoordeling arbeidsrelaties)2, heeft PuurZorg op 13 juli 2015 u een tweetal modelovereenkomsten 
ter beoordeling toe gestuurd. Het uitgangspunt bij deze generieke en sectorale 
modelovereenkomsten is dat er geen verplichting tot het afdragen of voldoen van loonheffingen uit 
voortvloeit. Dit omdat er geen sprake zal zijn van een dienstbetrekking, maar van zelfstandig 
ondernemerschap. 
 
Op 10 oktober 2014 is de modelovereenkomst, opgesteld door belangenbehartigers BTN en FNV 
Zelfstandigen,  goed gekeurd door De Belastingdienst en gepubliceerd3. 
Helaas is deze modelovereenkomst in praktijk niet realistisch en praktisch onhaalbaar. 
ZZP’ers en opdrachtgevers (WTZI-toegelaten zorginstellingen) worden bij deze modelovereenkomst 
onnodig belast met papierwerk en administratieve taken. Naast een overeenkomst met de 
opdrachtgever, dient er namelijk een opdracht overeenkomst gesloten te worden met iedere 
individuele cliënt. 
In praktijk is dit niet haalbaar, gezien in de zorg vaak adhoc en snel geschakeld dient te worden, 
waardoor er vaak niet veel tijd is om overeenkomsten af te sluiten met iedere individuele cliënten 
voordat een ZZP’er een opdracht aanvaart en uitvoert. Ook wordt er door één ZZP’er vaak gewerkt 
bij meerdere cliënten die onder één opdrachtgever vallen, hier hebben ZZP’ers te maken met snelle 
wisselingen en fluctuaties, dit is afhankelijk van de zorgvraag van de cliënt. U kunt hierbij denken aan 
intramurale setting of thuiszorgroutes, maar ook in het geval van terminale zorg is de duur van de 
zorg simpelweg niet te bepalen. Het is niet haalbaar bij iedere fluctuatie of wisseling de 
overeenkomsten met cliënten aan te passen. 
 
PuurZorg heeft daarom gekozen voor een generieke en sectorale modelovereenkomst op te stellen 
die eenmalig gesloten dient te worden tussen opdrachtgever en ZZP’er.  
Volgens PuurZorg zou deze modelovereenkomst van toepassing kunnen zijn op ZZP’ers die één of 
meerdere vormen van zorg verrichten, zoals extramurale en intramurale zorg. 

                                                           
1 http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2015/04/20/alternatief-voor-beschikking-geen-
loonheffingen.html 
2 http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2015/06/16/nota-naar-aanleiding-van-de-wet-
deregulering-beoordeling-arbeidsrelaties/nota-nav-nader-verslag-wetsvoorstel-dba-def.docx 
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Ik refereer hierbij ook graag naar de brief van 24 maart 2015 van mevrouw E.I. Schippers naar SPOT4, 
waarin zij aan geeft dat de genoemde oplossingen niet specifiek betrekking hebben op de thuiszorg 
en derhalve ook van toepassing kan zijn op de andere zorgvormen en de brief van 24 maart 2015 van 
mevrouw E.I. Schippers naar Actiz5 waarin bevestigd wordt dat de oplossingsrichting met betrekking 
tot de modelovereenkomsten ook geldt voor intramurale zorginstellingen. 
Uiteraard geldt dan dat de beoordeelde en goedgekeurde modelovereenkomst pas een oplossing 
vormt voor ZZP’ers om buiten dienstbetrekking te werken als ook daadwerkelijk naar feiten en 
omstandigheden overeenkomstig deze modelovereenkomsten wordt gehandeld. 
 
Stand van zaken 
Helaas hebben wij tot op heden nog geen goedkeuring op de door ons ingestuurde 
modelovereenkomsten. 
 
Onze contactpersoon van de Belastingdienst heeft aangegeven dat een aantal punten uit het 
wetsvoorstel Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties strijdig is met VWS wetgeving, Wet Kwaliteit, 
Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz). 
In Wkkgz is aangegeven dat een solistisch werkende zorgverlener vanuit de Wkkgz een eigen 
verantwoordelijkheid heeft voor de kwaliteit, maar de WTZI-toegelaten zorginstelling (de 
opdrachtgever) eindverantwoordelijk blijft voor de kwaliteit van zorg. Volgens onze contactpersoon 
bij De Belastingdienst strookt dit niet met het wetsvoorstel Deregulering Beoordeling 
Arbeidsrelaties, gezien de ZZP’er zelf de eindverantwoordelijkheid moet dragen volgens het 
wetsvoorstel Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties. 
De conclusie hieruit zou zijn dat er geen mogelijkheid meer zou zijn dat ZZP’ers voor WTZI-
toegelaten zorginstellingen werken welke zorg in natura leveren (hier is de Wkkgz van toepassing), 
omdat er geen directe relatie is tussen de ZZP’er en de individuele cliënt. De opdracht ligt tussen de 
WTZI-toegelaten zorginstelling en de individuele cliënt en de ZZP’er wordt door ingehuurd door de 
WTZI-toegelaten zorginstelling, waar de WTZI-toegelaten zorginstelling de eindverantwoording 
draagt. 
Onze contactpersoon heeft aangegeven dat er meerdere gelijkluidende modelovereenkomsten zijn 
ingediend en in behandeling zijn, maar dat deze allemaal blijven steken in de beoordeling door 
bovenstaande belemmeringen in de wetgeving. 
 
Daarnaast is PuurZorg er niet gerust op dat deze werkwijze alle onzekerheden van ZZP’ers over het 
fiscaal ondernemerschap wegnemen en dit komt de zorg niet ten goede. Indien er daadwerkelijk 
volgens goedgekeurde overeenkomsten gewerkt wordt, dan is er geen sprake van werken in 
dienstbetrekking. De modelovereenkomsten kunnen echter geen antwoord geven op de vraag of de 
betreffende ZZP’er ook fiscaal gezien kan worden beschreven als ondernemer. Dat is ook afhankelijk 
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van allerlei andere feiten en omstandigheden, die niet geregeld kunnen worden in een 
overeenkomst tussen een ZZP’er en opdrachtgever.  
Ook heeft PuurZorg de ervaring dat dat de Belastingdienst niet gelijkwaardig toetst. De praktijk heeft 
uitgewezen dat inspecteurs verschillende conclusies trekken en eisen stellen waardoor er veel 
onduidelijkheid is. 
PuurZorg is van mening dat het van groot belang is dat voor ZZP’ers in de zorg expliciet duidelijk 
komt of zij voldoen aan de criteria voor fiscaal ondernemerschap en wat het beoordelingskader is 
waarop zij getoetst zullen worden. Dit is een voorwaarde voor goede zorg en voor de zzp’er is het 
belangrijk zodat aan onzekerheid een einde komt en de ZZP’er zich volledig kan focussen op goede 
zorg.  
 
Vragen aan de kamer 
Klopt het dat een aantal punten uit het wetsvoorstel Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties 
strijdig is met VWS wetgeving, Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz), waardoor er geen 
mogelijkheid meer zou zijn dat ZZP’ers voor WTZI-toegelaten zorginstellingen werken, omdat er 
geen directe relatie is tussen de ZZP’er en de individuele cliënt? Zo ja, is dit wat de overheid wilt? En 
wie gaat het gat wat de ZZP’ers nu opvullen voor WTZI-toegelaten zorginstellingen opvullen? 
 
Uiteraard is zijn wij bereid om aanvullende informatie te verstrekken. U kunt hiervoor contact 
opnemen met Noor Treffers: noor@puurzorg.nl of 0162-490037 

 
Met vriendelijke groet, 

 

Noor Treffers 
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