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Onderwerp: Reactie zorgorganisaties ten behoeve AO arbeidsmarktbeleid &
Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) 27 juni a.s.

Geachte Leden,
Op woensdag 27 juni aanstaande spreekt u met de minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid tijdens het Algemeen Overleg over arbeidsmarktbeleid & Deregulering
Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA). Ten behoeve van dit overleg vragen de Federatie Medisch
Specialisten (FMS), Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde
(KNMT), Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en VvAA uw aandacht voor drie punten:
1.
2.
3.

Bewaak de continuïteit van zorg, betrek ook het zorgveld
Waarborg integrale afstemming tussen de opvolger van de Wet DBA en
zorgspecifieke wetgeving
Voorkom extra administratieve lasten

Bewaak de continuïteit van zorg, betrek ook het zorgveld
Wij zijn blij dat het kabinet in het regeerakkoord aangeeft dat zzp’ers een belangrijke positie
hebben op de arbeidsmarkt. In de zorg ervaren we dan ook, vanuit onze achterban, dat zzp’ers
essentieel zijn in het kader van de continuïteit en kwaliteit van zorg. Ze vervullen een
smeeroliefunctie op het moment dat aanvullende of vervangende capaciteit nodig is. Zeker ook
gezien de actuele arbeidstekorten in de gezondheidszorg is die smeeroliefunctie onmisbaar en
moet deze ook in de toekomst gewaarborgd blijven.
Op dit moment geldt een overgangsperiode voor de Wet DBA. Het kabinet gebruikt deze periode
om met zoveel mogelijk partijen uit het veld tot een gedragen voorstel te komen voor nieuwe
wetgeving. Het zorgveld is hierbij nog niet substantieel vertegenwoordigd. Aangezien de nieuwe
wetgeving gevolgen zal hebben voor onze achterban en de continuïteit van zorg, denken wij
graag constructief mee over nieuwe wetgeving.
Wij verzoeken u daarom aan het kabinet te vragen om zorgorganisaties zoals de FMS, KNMT,
LHV en VvAA te betrekken bij de overleggen over de opvolger van de wet DBA.

Waarborg integrale afstemming tussen de opvolger van de Wet DBA en
zorgspecifieke wetgeving
Als beroepsorganisaties zien we potentiële tegenstrijdigheden tussen de opvolger van de Wet
DBA en zorgspecifieke wetgeving. Uit de Wkkgz volgt dat een zorginstelling met een zzp’er moet
afspreken dat die zich aan de regels van de instelling met betrekking tot de zorgkwaliteit houdt.
Op grond van de beoogde wetgeving kan dit echter fiscaal worden uitgelegd als duidend op een
gezagsverhouding, met als mogelijk gevolg dat in de zorg geen opdrachtgeversverklaringen meer
kunnen worden verstrekt.
Daarbij merken wij op dat er binnen de zorgwetgeving al waarborgen bestaan die duiden op het
ontbreken van gezag, zoals bijvoorbeeld de uit de Wkkgz voortvloeiende eigen aansluiting bij een
geschilleninstantie voor solistisch werkende zorgverleners.
We verzoeken u dan ook om strijdigheid met zorgspecifieke wetgeving te voorkomen en – onder
meer bij het opmaken van de vragen voor de opdrachtgeversverklaring – rekening te houden met
de specifieke situatie van de zorg en de daarin geldende regels. Daarnaast pleiten we voor
integrale samenwerking tussen de ministeries VWS en SZW.
Voorkom extra administratieve lasten
In mei 2018 heeft het kabinet het actieplan (Ont)Regel de Zorg gepresenteerd om de zorg te
ontdoen van overbodige administratielast. Het plan zet in op minder regels voor zorgverleners en
meer tijd voor de patiënt. Het kabinet heeft zelf toegezegd om nieuwe regels als gevolg van
veranderende wet- en regelgeving tot een minimum te beperken. Ondanks dit voornemen zien
huisartsen, tandartsen en medisch specialisten dat er momenteel wetten worden afgerond die
veel nieuwe administratieve lasten opleveren (bijvoorbeeld Wmcz, Wtza). Op deze manier
nemen de administratieve lasten via de “achterdeur” juist toe. In het geval van de nieuwe wet
vraagt de opdrachtgeversverklaring om een extra administratieve handeling. Dit is in het licht van
een gewenste vermindering van administratieve last een onwenselijke ontwikkeling.
Wij verzoeken u daarom het kabinet te vragen om: ook in de nieuwe opvolger van de Wet DBA bij
te dragen aan minder lasten in de zorg. Beroepsverenigingen kunnen hierbij ondersteunen door
inzicht te geven hoe extra administratieve lasten kunnen worden voorkomen.
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