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Uitsluitend per e-mail verzonden 
 
Aan: Dhr. E.D. Wiebes, staatsecretaris van Financiën 
CC: Dhr. L. Asscher, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

Dhr. M. van Rijn, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport  
 
 

Utrecht, 30 september 2014 
 

Geachte heer Wiebes, 
 
De opmars van de zelfstandig ondernemer stelt ons voor nieuwe uitdagingen. Deze uitdagingen worden 
op dit moment in kaart gebracht door de werkgroep IBO. De resultaten van deze werkgroep zullen 
binnen afzienbare termijn ter beschikking komen en richting geven aan het beleid ten aanzien van de 
zzp’er. Tegelijkertijd heeft het kabinet de afgelopen periode de focus op de aanpak van 
schijnconstructies versterkt. De verdere uitwerking van deze aanpak zal dit najaar tot uitdrukking komen 
in de WAS. Mede ter ondersteuning van de aanpak van schijnconstructies heeft u onlangs het 
wetsvoorstel BGL aan de kamer voorgelegd. Kortom: het is duidelijk dat we in de komende periode 
zowel de positie van de zzp’er in het fiscale en sociale stelsel zullen heroverwegen als de wijze waarop 
wet- en regelgeving dient te worden gehandhaafd. 
 
Uiteraard is het ook nu de verantwoordelijkheid van de Belastingdienst om de huidige wet- en 
regelgeving te handhaven. Deze handhaving vindt in belangrijke mate plaats door het verstrekken van 
een VAR. De beoordeling van de arbeidsrelatie vindt plaats op basis van de specifieke individuele feiten 
en omstandigheden. 
 
In het afgelopen jaar is er iets bijzonders gebeurd in de zorg. De individuele beoordeling enerzijds en de 
aanpak van schijnconstructies anderzijds zijn samengekomen en hebben geleid tot een groep van 
ongeveer 1200 zelfstandige zorgverleners die voor 2014 geen VAR-WUO hebben gekregen. Hoewel u 
heeft benadrukt dat er uiteindelijk sprake is van individuele beoordeling, is ook het debat met de kamer 
en de aard van de door u aangereikte oplossingsrichtingen steeds gebaseerd op deze “groep” en de 
gemeenschappelijke kenmerken van de betreffende zorgverleners.  

Zzp’ers in de thuiszorg 
Op 23 april is in het AO uitvoerig gesproken over de situatie waarin deze groep zich bevindt. 
Voorafgaand aan dit AO stuurden wij u een brief

1
. Naast een aantal algemene overwegingen ten 

aanzien van het bestrijden van schijnconstructies hebben we in deze brief gewezen op de specifieke 
situatie van vele zelfstandigen in de zorg: 

 In de afgelopen jaren is de situatie ontstaan dat specifieke vormen van zorg vrijwel exclusief 
geleverd worden door zelfstandigen. De palliatieve zorg is daar het meest in het oog springende 
voorbeeld van. 

 De betreffende zorgverleners hebben in de afgelopen jaren een bestaan als zelfstandige 
opgebouwd, veelal ondersteund door het verstrekken van een VAR-WUO. Door een aanpak van 
“kale” handhaving verliezen deze zorgverleners per direct hun inkomen - en cliënten hun 
zorgverlener! 

 Wij hebben er expliciet op gewezen dat van de door de Belastingdienst gesuggereerde helderheid in 
wet- en regelgeving en jurisprudentie geen sprake is; vanuit onze individuele belangenbehartiging 
hebben wij vele voorbeelden gezien waar het onderscheid tussen “constructie” en “schijnconstructie” 
op zijn zachtst gezegd onduidelijk is. 

Tevens hebben wij gepleit voor passende overgangsmaatregelen om onevenredig verstrekkende 
gevolgen voor individuele zorgverleners te voorkomen. Tenslotte hebben we aangedrongen op het 
creëren van perspectief door het vaststellen van heldere en duurzame spelregels voor zzp’ers in de 
(thuis)zorg. Dergelijke spelregels zouden moeten aansluiten bij vernieuwde wet- en regelgeving in de 
zorg èn bij het voortschrijdend inzicht ten aanzien van de positie van zelfstandig ondernemers. 
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De door u aangedragen overgangsmaatregelen in de vorm van deelname aan de pilot bleken al snel 
geen oplossing te bieden. Voor de betreffende zorgverleners is er tevens nog geen zicht op 
vernieuwend sectoraal beleid ten aanzien van de positie van zzp’ers. Daarmee ontbreekt het deze 
groep aan elk perspectief. 

Nieuw inzicht! 
Dit gebrek aan perspectief leidt tot maatschappelijke en politieke verontwaardiging: er is een significante 
rechtsongelijkheid ontstaan tussen de afgebakende groep van 1200 waarbij wel handhaving heeft 
plaatsgevonden en de veel grotere groep waarbij dat niet het geval is. 

Het is duidelijk dat verontwaardiging in zichzelf geen grond is voor het heroverwegen van de juridische 
positie van deze zelfstandigen. Echter, op 23 september heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 
een belangrijke uitspraak

2
 gedaan. Uit de uitspraak blijkt onder meer dat een zzp’er bij het verlenen van 

AWBZ-zorg in natura terdege een ondernemer in fiscale zin kan zijn. Laat dit (AWBZ-zorg via 
bemiddeling of instelling) nu net de grootste gemene deler zijn in de groep zelfstandige zorgverleners 
waar het over gaat! Het uitgangspunt van de Belastingdienst dat het verlenen van zorg in natura door 
een zzp’er via een instelling of bemiddelingsbureau per definitie onmogelijk is, is hiermee van tafel 
geveegd. 

Overigens staat de uitspraak van het Hof niet op zich; ook uit de uitspraak van de Hoge Raad van 13 juni 
2014
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 blijkt dat de rechtspraak een veel ruimere interpretatie van het ondernemersbegrip in relatie tot 

de gezagsverhouding gebruikt dan de Belastingdienst in de zorg pleegt te doen. 

En nu? 
Zonder daadkrachtig en direct ingrijpen zal de genoemde rechtsongelijkheid voor de afgebakende 
groep van ongeveer 1200 ‘gehandhaafde’ zzp’ers zich nog aanzienlijk verscherpen. 

Inmiddels lopen er ongeveer 600 bezwaarprocedures. Uit de lopende procedures blijkt dat de 
Belastingdienst in veel gevallen niet of nauwelijks toekomt aan een nadere individuele toetsing op het 
ondernemerschap, omdat het enkele feit dat de zzp’er zorg in natura via instelling of 
bemiddelingsbureau levert voldoende is om een dienstverband aan te nemen. Het Hof spreekt nu uit dat 
juist dit argument geen grond is om het individu als “onzelfstandig” aan te merken. 

Daarnaast is het evident dat de Belastingdienst de werkdruk van deze procedures slechts met heel veel 
moeite kan invullen. Mede op grond van bovengenoemde uitspraak van het Hof zullen deze 
bezwaarprocedures leiden tot evenzovele beroepsprocedures. Deze procedures zijn niet alleen 
kostbaar voor het Rijk, maar zullen ook vele mensen nog vele maanden buiten het arbeidsproces 
houden. Het volharden in het eigen gelijk van de Belastingdienst langs bezwaar- en beroepsprocedures 
zou dan ook maatschappelijk volstrekt ongewenst zijn. 

Ook voor de groep zorgverleners die, vertrouwend op de pilot of een andere duurzame oplossing, géén 
bezwaar hebben aangetekend, breken onzekere tijden aan. De pilot biedt geen perspectief – op welke 
wijze kunnen zij in hun inkomen voorzien? Deze onzekerheid wordt versterkt doordat (ten gevolge van 
het wetsvoorstel BGL) de voor 2014 afgegeven VAR ook tot een nader te bepalen moment in 2015 van 
toepassing is. Zorgverleners kunnen een nieuwe VAR aanvragen als de feitelijke omstandigheden zijn 
veranderd; in deze situatie zijn niet de omstandigheden veranderd, maar de interpretatie die de 
Belastingdienst aan deze omstandigheden zou moeten geven. 

Kortom: zowel het afhandelen van tenminste 600 bezwaar- en beroepsprocedures als het individueel 
heroverwegen van nieuwe aanvragen tot VAR-WUO binnen deze groep bieden geen oplossing en zijn 
alleen al vanwege de doorlooptijd die hiermee gemoeid is onacceptabel. 

In onze ogen blijft er slechts één scenario over dat daadwerkelijk recht doet aan de ontstane situatie: 

de Belastingdienst verstrekt alle gehandhaafde zorgverleners die in deze groep vallen per direct 
een VAR-WUO voor 2014. 
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Dit laat uiteraard onverlet de bevoegdheid van de Belastingdienst om vervolgens (!) bij individuele 
zorgverleners nader te controleren of er op individuele gronden (zoals het aantal opdrachtgevers, 
ondernemersrisico, vervanging) redenen zijn om deze VAR-WUO alsnog in te trekken. 

Ten aanzien van deze handhaving bij individuele zorgverleners merken wij op dat bij eventuele invoering 
van de webmodule BGL geborgd dient te worden dat ook deze recente jurisprudentie in de beslisregels 
is doorgevoerd. 

 

Wij benadrukken dat er in onze ogen een zwaarwegend belang is om deze maatregel nu te nemen: 

Er is een significante rechtsongelijkheid ontstaan tussen de afgebakende groep van 1200 waarbij wel 
handhaving heeft plaatsgevonden en de veel grotere groep waarbij dat niet het geval is. Zeker nu de 
gemeenschappelijke juridische grond waarop handhaving heeft plaatsgevonden door het Hof is 
verworpen, is deze rechtsongelijkheid niet langer te verantwoorden. 

Zoals beschreven, zien wij binnen de huidige regelgeving geen alternatief dat binnen een acceptabele 
termijn tot een oplossing leidt. Daarnaast zien we zoals in de introductie omschreven veel beweging ten 
aanzien van beleid, regelgeving en handhaving. De termijn waarop dit voor de betreffende groep 
soelaas zou bieden, is echter nog volstrekt onduidelijk. Een praktische en duidelijke oplossing voor deze 
groep mag niet van deze toekomstige ontwikkelingen afhankelijk worden gemaakt. 

Wellicht ten overvloede vragen wij u ook om de informatie op de site van de belastingdienst ten aanzien 
van zelfstandige zorgverleners in de AWBZ-thuiszorg op korte termijn aan te passen
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Tenslotte 
Wij realiseren ons dat door de gang van zaken in de afgelopen maanden en door de aandacht in de 
media het risico bestaat dat elke vervolgstap kan worden geschetst als “winnen” of “verliezen” door één 
van de betrokken partijen. 

Dat is volgens ons niet aan de orde. Wij zien de uitspraak van het Hof als een goede basis om de 
problematiek van deze bijzondere groep voor de korte termijn op daadkrachtige en praktische wijze op 
te lossen – in ieders belang. Zelfs als de Belastingdienst zou besluiten het oordeel van het Hof nader 
juridisch te laten toetsen, dienen wij voor de tussenliggende periode de rechtsongelijke positie van deze 
zorgverleners op te heffen. 

Daarnaast biedt deze korte termijn oplossing de gelegenheid om meer tijd te nemen voor het vormen 
van een gedegen visie op werken in de zorg en nader uit te werken op welke manier en onder welke 
voorwaarden zzp’ers in de thuiszorg werkzaam kunnen zijn. Naar deze visie en de daaruit volgende 
voorstellen zien wij met belangstelling uit. 

 

Wij vertrouwen er op dat u deze overwegingen met ons deelt en zien uit naar uw spoedige reactie. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Henk Wesselo 

Directeur FNV Zelfstandigen 

 

Een afschrift van dit schrijven is verzonden aan de Vaste Kamercommissies van Financiën, VWS en 
SZW alsmede aan diverse contactpersonen op de betrokken departementen. 
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