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Met de zzp-wet
valt in de zorg
niet te werken
Werkgevers enbonden zijnhet
eens: de zzp-voorstellen vanmi-
nisterWouterKoolmees vanSo-
ciale ZakenenWerkgelegenheid
zijn veel te complex. Inde zorg
vrezen ze eenexplosie aanadmi-
nistratie enhogere tarieven. ‘Zijn
wenet vande vijfminutenregis-
traties af, dankrijgenwedit.’ De
nieuwe zzp-wet pakt totaal ver-
keerduit voor dehuisartsenzorg,
zegt eenFriesepraktijkhouder,
diewaarschuwt voorhet gevaar
vangaten inde eerstelijnszorg.
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. Zzp-wet van Kool-
mees staat haaks op
doelstellingen in zorg,
waarschuwt sector.. Zorgminister De
Jonge stuurt op minder
regels en beteugeling
van de kosten.. Door zzp-voorstellen
dreigen juist meer ad-
ministratieve lasten en
hogere tarieven.. Koolmees komt be-
roepsorganisaties tege-
moet met behoud van
modelovereenkomsten.

Z O R G

Met zzp-wet
valt in de zorg
niet te werken

D
enieuwe zzp-wet pakt totaal ver-
keerduit voor dehuisartsenzorg,
waarschuwtHermanSchalkwijk.
‘Het gevaar bestaat datmetdeze
wet gaten inde eerstelijnszorg
gaan vallen’, schrijft dehuisarts-

praktijkhouderuit het FrieseKollumerzwaag.
Schalkwijk is een vandeongeveer zevenhon-

derdmensendiede afgelopenweken tijdens
een internetconsultatie hunmeninghebben
gegevenover de zelfstandigenwetdieminister
WouterKoolmees vanSociale Zakenuiterlijk
2021wil invoeren.Daaronder opvallend veel
huisartsen, vaakmet een identieke tekst die
doorhunbelangenvereniging is voorgekookt.

Toch lijkt deoproep vanSchalkwijkuit het
hart gegrepen.Het platteland isniet bepaald
een trekpleister voor jongeprofessionals endus
zijn ermaarweinigpraktijkhouders indebuurt.
‘Praktijkenworden veelalmetbehulp vanwaar-
nemers, die onderdezewet gaan vallen, over-
eindgehouden’, schrijft hij. Als dewaarnemer
opstapt, is hetmoeilijk eenander te vinden. En
juist dat staat te gebeurenals dekabinetsvoor-
stellen rondomgoedbetaalde zelfstandigenblij-
ven zoals ze zijn.

Koolmeeswilmet zijn zzp-wet voorkomendat
bedrijven (schijn)zelfstandigen inzettenomte
concurrerenoparbeidsvoorwaarden. Tegelijker-
tijdmoet dewet ervoor zorgendat ‘echte’ onder-
nemers ongestoordhungangkunnengaan.

Indepraktijk valt dat tegen, klagenbetrok-
kenen.Metname inde zorg.De regels dieKool-
meesbeoogt, staanhaaksopdedoelstellingen
dieministerHugode Jonge vanVolksgezond-
heid voorde sector heeft geformuleerd.Hijwil
minder regels endekostenonder controle hou-
den.Maar opbeidepunten rijdt de zzp-wethem
indewielen.

Omzekerheid vooraf te krijgen zullen zorg-
professionals—alshet enigszins kan—gebruik
gaanmaken vandenieuwe zelfstandigenverkla-
ring, voorspelt Erik vanDamvande vereniging
van zorgverlenersVvAA.Wiemeerdan€75per
uur verdient, hoeft niet te bewijzendat hij eigen
baas is enwordt gevrijwaard voor loonbelasting
enwerknemerspremies.

De verklaringbiedt uitkomst voor bijvoor-
beeldhuisartsen en tandartsen zonder eigen
praktijk. Alleen, veel vanhen verdienen (net)
niet de vereiste €75peruur. ‘Daarom isdeop-
roep: haal het toptarief omlaag. Zokrijg jemin-
der discussie vanuit de eerste lijn.’

En voorkom jeopwaartsedrukopde tarieven.
Inde internetconsultatie signaleert de gemeen-
te Lelystaddat zelfstandigenhunprijzenalvast
hebbenopgehoogd. ‘Bijvoorbeeld tarief 2018,
€68, 2019 tarief €75.’

Werkgevers en bonden zijn het erover eens:
de zzp-voorstellen van minister Koolmees
zijn veel te complex. In de zorg vrezen ze een
explosie aan administratie. ‘Zijn we net van de
vijfminutenregistraties af, dan krijgen we dit.’

In het kort

Niet alleenmoethet tariefplafond voorde
zogenoemdeopt-out lager, ookdeduurmoet
langer.Nugeldt deopt-outmaximaal één jaar.
Huisarts Schalkwijkmaakt zichdaar terecht
zorgenover, vindtVanDam. ‘Dat ondermijnt de
continuïteit van zorg aandepatiënt.’

Wiena een jaarnog voordezelfdeopdrachtge-
ver blijftwerkenwordtnietmeteenalswerkne-
merbestempeld, sust deBelastingdienst.Ook
zonderde zelfstandigenverklaringkun je zzp’er
zijn.MaarVanDamis erniet gerust op. ‘Het is
wel degelijk een stuk spannenderdan inhet ver-
leden.Dehandhavingscapaciteit vandefiscus
wordt juist opdit themaflinkopgevoerd.Ook
bedrijvendurven slechts via tussenconstructies
zelfstandigenbinnen tehalen—dat zag je im-
mersbij ING.’

WEBMODULE
Voor SoloPartners, eenbelangenvereniging
voor zelfstandige verplegers en zorgpersoneel,
is deopt-out geen issue. ‘Onze leden verdienen
gemiddeld€39peruur, dusdie zullen vooral te
makenkrijgenmetdewebmodule’, zegt LexTa-
bak, zzp-specialist bij SoloPartners. Indeweb-
modulewordenopdrachtgeversmetbehulp van
eenalgoritmedoor een ‘beslisboom’ geloodst.
Hunantwoordenbepalenof er sprake is van
werk indienstbetrekking . Zoniet, dan rolt er
voordie opdracht een verklaringuit dat er geen
inhoudingen zijn vereist.Diewebmodule gaat
niets oplossen, vreest Tabak. ‘Wij denken zelfs
dat die kostenverhogendgaatwerkenomdat er
nogmeer administratie bij komt.’

Het is oudewetgeving in eennieuw jasje, zo
is demening vanSoloPartners. ‘Het vraagstuk
vandehiërarchie is niet opgelost.Daardoor
blijft het onduidelijk voorde zzp’er, vooral als
je binneneen instellingwerkt. Bovendien is de
verklaring geengarantie dat defiscus tochniet
uiteindelijk andersbeslist. Duswat schietenwe
hiermeeop?’ zegt ArieTreffers, adviseurbij Solo
Partners.

Vande1,2miljoenmensendie inde zorgwer-
ken zijn er inmiddels ruim135.000 zzp’er.Die
trend zet door,weetTreffers. ‘Elkemaandko-
mener zo’nduizendbij. Onbegrijpelijk dat het
kabinet daar geen rekeningmeehoudt.’

Dekern vanhet probleem isdat generieke
regelgeving geen recht doet aanhoe inde zorg
wordt gewerkt. ‘Doorde vele regels enprotocol-
len inde zorg is er altijd eenmate van sturing.
Datmaakthetmoeilijk te bewijzendat er geen
gezagsrelatie is.’

Zelfstandigen inde zorg lopen snel het risico
alswerknemers tewordenbestempeld, beaamt
ookVanDam.Daarom lobbydedeVvAA voor
voortzetting vandemodelovereenkomsten van
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DBA, die vanwegehaar com-
skast is gezet. Koolmeeswil
n demodelovereenkomsten toe-
zijn recente zzp-update aande

aar zijnweblijmee. Vanuit VvAA
tijds zestienovereenkomsten
ekregendoordeBelastingdienst
ghoudenmetde specifiekeom-
binneneenbepaalde zorgtak.’

RATIE
ban vanSoloPartners biedt dat
abak: ‘Inde thuiszorg is hetwel
almodelovereenkomstengoed-
gen.Maarbinneneen instelling
woonniet gelovendat er zelfstan-
nworden.Geenenkele intramu-
mstheeft het gehaald.’
of juistminder, alle zelfstandi-

aks temakenmet eenurenregis-
tegen zegt, klagenbetrokkenen.
wenet vande vijfminutenregistra-
genwedit. Zzp’erswetendat zij
enbijhouden—dathoort bij het
hap—maardemanierwaarop ze
en, sluit totaal niet aanopde situ-

elfstandigen straksdeurendie
taan vooraf gaan inschatten. En
dwerkelijk gemaakteuren ver-
in rekeningbrengen.Wijken
t deopdrachtgever het verschil
ls het uiteindelijke tarief onder
duikt, kunnenopdrachtgever en
ekrijgen.
er idee enniet bijster praktisch’,
msterdamsepraktijkmanager
dartsen. ‘Sowiesoomdat er in
weinigmetuurtarievenwordt

is datmondhygiënistenof zelf-
rtsendepraktijkhoudermaan-
a sturenopbasis vandedoorhen
et.Daarvankrijgen zij daneen
rugrekenennaar eenuurtarief
hele dobber.’
huisartsenwerkenookopdie
anDamvandeVvAA.Declareren
en ligt danook veel ingewikkel-
t. ‘Het punt is dat deopdracht-
g ook iets te zeggenheeft over de
die straksmoetenworden verdis-
moet jemet elkaar afstemmen
ministreren. Bovendien zal je elk
cus opnieuwmoetendoorlopen,
andigena een jaarmoet verkas-
urengaanbijvoorbeeld in voor-
inistratie of het halen vaneen
erk zitten.
explosie vandeadministratie
inistratieve lasten, dat is echt
ssue voor ons,’ zegt VanDam.
pvol dat hetniet zo ver zal ko-
s heeft immers eenbreedoverleg
olders aangekondigdomer voor
uiteindelijk iets bruikbaars ligt.
ideedat deminister luistert.’
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gaan juistmindermel-
denuit angst voor een
boete als hunadminis-
tratie niet klopt. Kool-
mees legt dekritiek
naast zichneer.Hij ver-
moedtdat sociale part-
ners omuiteenlopen-
de redenen tegen zijn:
bondenhebbenbe-
denkingenbij deopt-
out, terwijlwerkgevers
juist beducht zijn voor
hetminimumtarief.
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plexiteit in de ij
handhaving van
staan, blijkt uit
Kamer.
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