
Belastingdienst akkoord met nieuwe 
zzp-modelovereenkomsten voor 
paramedici 
Sinds de inwerkingtreding van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) in 2016 kunnen opdracht-
gever en zzp’er op basis van een door de Belastingdienst positief beoordeelde modelovereenkomst ‘buiten dienstbe-
trekking’ werken. Daarmee wordt vooraf duidelijk dat de zzp’er daadwerkelijk zelfstandig werkt en dat de opdracht-
gever geen loonheffingen hoeft af te dragen. Op 9 maart jl. gaf de Belastingdienst zijn positieve oordeel over de 
nieuwe modelovereenkomsten voor paramedici, voorgelegd door het KNGF, de partners van Paramedisch Platform 
Nederland (PPN) en VvAA. Waarom nieuwe overeenkomsten? Wat is er veranderd? Waar kun je ze vinden?

achter het nieuws
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Vorig jaar schreven we in het maartnum-
mer van FysioPraxis over het beperkte zicht 
dat veel fysiotherapeuten destijds hadden 
op de ontwikkelingen rondom het zzp-re-
gime in Nederland. In het aprilnummer 
boden we vervolgens inzicht in dat nieuwe 
regime, duidden de modelovereenkomsten 
voor paramedici en bespraken op kritische 
wijze de ‘webmodule’ als mogelijk Haags 
alternatief daarvoor. 

Positief oordeel Belastingdienst  
De geldigheidstermijn van de oorspron-
kelijke modelovereenkomsten uit 2016 is 
inmiddels verlopen. En over een eventuele 
invoering van een webmodule moet het 
huidige kabinet zich nog buigen. Die web-
module zou de modelovereenkomsten 
mogelijk vervangen of aanvullen. Dit alter-
natief is echter bepaald niet passend voor 
de zorg. Daarom zijn we verheugd dat de 
Belastingdienst onze nieuwe modelover-
eenkomsten voor de paramedische prak-
tijk heeft goedgekeurd voor een nieuwe 
periode van vijf jaar. Werken met (en con-
form!) deze nieuwe modellen betekent 
dus weer werken buiten dienstbetrekking.

Beschikbaarheid overeenkomsten
De twee nieuwe modelovereenkomsten 
vind je op Belastingdienst.nl (zoek op 
deze website met ‘modelovereenkomsten 
paramedici’). Het gaat om de:  
•  overeenkomst van praktijkwaarneming, 

voor tijdelijke vervanging;
•  overeenkomst van praktijkmedewerking, 

voor tijdelijk extra capaciteit in de praktijk. 

Figuur 1 toont hoe beide zzp-vormen zich 
verhouden tot het totaal van mogelijke 
vormen van fysiotherapeutische beroeps-
uitoefening. Werken met en conform deze 
nieuwe modellen betekent dus weer wer-
ken buiten dienstbetrekking.

Wanneer nieuwe modellen gebruiken?
De nieuwe overeenkomsten lijken sterk 
op hun voorgangers. Het belangrijkste 
verschil is een verdere beperking van de 
mogelijkheden van de zzp’er om patiën-
ten of personeel van de (voormalige) 
opdrachtgever te werven. Daarnaast 
wordt ook van de zzp’er verlangd dat hij 
zich aan de nieuwe Wet toelating zorg-

aanbieders (Wtza) houdt. 
Ons advies is nieuwe samenwerkingen 
vast te leggen op basis van de nieuwe 
overeenkomsten. Deze hebben immers 
het ‘stempel van de Belastingdienst’. Bij 
lopende samenwerkingen, zeker in geval 
van een beperkte resterende looptijd, is 

Figuur 1

Minicollege ‘Zzp’er in de zorg in tien minuten’
Alles weten over het werken met of 
als een zzp’er? Bekijk het 
online VvAA-minicollege 
of de andere informatie 
op vvaa.nl/zzp
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Figuur 2

het niet strikt noodzakelijk een nieuwe 
overeenkomst te sluiten. Al geeft dit uiter-
aard wel meer zekerheid.

Derde van fysio-praktijkhouders op de hoogte
VvAA-onderzoek van eind vorig jaar 
laat zien dat slechts een derde van de 
fysio-praktijkhouders naar eigen zeggen 
een goed beeld heeft van wat de recente 
ontwikkelingen rondom het werken met 
zzp’ers betekenen voor de eigen praktijk. 
In figuur 2 is te zien dat bij elkaar 34% 
het ‘Eens’ of ‘Helemaal eens’ is met de 
stelling hierover en ongeveer even grote 
groepen scoren neutraal (‘Niet oneens/
niet eens’, ook 34%) of zijn het ‘Oneens’ 
of ‘Helemaal oneens’ (samen 32%). Door 
afronding komen de percentages per ant-
woordcategorie en die van twee catego-
rieën samen niet per definitie gelijk uit.
Deze scores corresponderen met die 
van de meting hiervan eind 2020. In de 
meting van eind 2019 hadden de praktijk-

houdende fysiotherapeuten echter nóg 
veel minder vertrouwen in hun kennis: 
toen had nog geen vijfde deel een goed 
beeld van de toenmalig recente ontwik-
kelingen  (19% ‘Eens’ of ‘Helemaal eens’). 

Drs. ing. Erik M. van Dam, senior 
adviseur kennismanagement bij 
de VvAA

Zzp-sessie op 
de Dag van de 
Fysiotherapeut 
Op de zesde editie van de Dag van de 
Fysiotherapeut, op zaterdag 21 mei in ’s 
Hertogenbosch, kan je meer te weten 
komen over het zzp-thema. Onder de 
vlag ‘Zzp-update 2022 voor praktijk-
houder en zzp’er’ nemen Erik van Dam 
(sr. adviseur en zzp-specialist) en Peter 
van Bakel (ondernemers- en belas-
tingadviseur voor paramedici), beiden 
van de VvAA, je interactief mee in de 
zzp-wereld en de nieuwe modelover-
eenkomsten. Tijdens, maar zeker ook 
na afloop van de sessie in de VvAA-
stand is er alle gelegenheid om jouw 
vragen te stellen.
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