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Actuele ontwikkelingen in de thuiszorg  
 
 

I Inleiding 

De thuiszorg is één van de sectoren waarin een toenemende behoefte bestaat aan kundig personeel, 
terwijl er anderzijds steeds meer bezuinigd moet worden op de kosten van de zorg. Aan deze 
behoefte zou onder meer kunnen worden voldaan door te werken met de zelfstandige zonder 
personeel (“ZZP-er”), die zich laat bemiddelen door zorgmakelaars (“Zorgcoördinatoren”). Deze 
werkwijze geeft zorgverleners die flexibel willen werken de mogelijkheid om buiten dienstverband 
werkzaam te blijven in de zorg. Maar de rechtspositie van de ZZP-er in de zorg is nog steeds zeer 
onduidelijk, met name als het gaat om de ZZP-er die in opdracht van een Zorgvrager de zogenaamde 
“AWBZ-zorg in natura” wil uitvoeren.  
 
Hoewel de thuiszorgsector zeer sterk door de overheid is gereguleerd (naast de AWBZ1, onder meer 
de WMO2, de WTZi3 en de Kwaliteitswet), wordt het contracteren binnen de zorg ook sterk beheerst 
door de regels van het overeenkomstenrecht uit het Burgerlijk Wetboek (BW), waar juist 
contractsvrijheid de hoofdregel is. Publiek recht en civiel recht raken elkaar hier, en dat leidt tot 
complexe juridische verhoudingen in een complexe bedrijfstak. Bovendien hebben wijzigingen van 
regelgeving en rechterlijke uitspraken in 2009 en 2010 geleid tot veel onrust. 
 
In dit artikel zal een overzicht worden gegeven van deze recente ontwikkelingen op het gebied van 
de AWBZ-zorg in natura door de ZZP-er. 
 
 

 
 

                                                             
1 Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 
2 Wet Maatschappelijke ondersteuning 
3 Wet Toelating Zorginstellingen 
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II AWBZ - zorg in natura door de ZZP-er 
 
De betrokkenheid van een ZZP-er bij de AWBZ-zorg in natura, die door bemiddeling tot stand komt 
kan het best door een schema worden verduidelijkt. De symbolen in het onderstaande figuur hebben 
de navolgende betekenis: 
 

         = opdracht of uitbesteding 
         = bemiddeling 
         = aanspraak op grond van AWBZ 
 
TZi = erkende Thuiszorginstelling 
ZC = Zorgcoördinator 
ZZP-er = zelfstandig ondernemer in de zorg 
 

 

 

 

 

 
 

Door bemiddeling komt een overeenkomst tot stand tussen de Zorgvrager en een ZZP-er, waardoor 
de Zorgvrager direct opdrachtgever wordt van de ZZP-er. Anders dan onder de WMO is het onder de 
AWBZ niet expliciet verboden dat de Zorgvrager met betrekking tot de zorgverlening als 
opdrachtgever fungeert van de TZi of ZZP-er. Maar toch zijn de meningen sterk verdeeld over de 
toelaatbaarheid van de Zorgvrager als opdrachtgever van de ZZP-er.   
 
Bovendien lijkt de noodzakelijke contractuele link tussen de ZZP-er en de partij die de zorg vergoedt 
(het Zorgkantoor), te ontbreken. Het Zorgkantoor geeft immers de opdracht aan een TZi om AWBZ-
zorg in natura te verlenen aan verzekerden in een bepaalde regio. De TZi voert die opdracht echter 
niet zelf uit en besteedt die opdracht ook niet uit aan een andere TZi of ZZP-er. De TZi bemiddelt, of 
laat bemiddelen door een Zorgcoördinator. 
 
Dit leidt in de praktijk echter tot betrekkelijk weinig problemen. De ZZP-er leveren hun 
urenoverzichten in bij de Zorgcoördinator. De Zorgcoördinator die tevens TZi is, heeft zelf een 
overeenkomst met het Zorgkantoor, op grond waarvan de kosten van de ZZP-er kunnen worden 
gedeclareerd. Zorgcoördinatoren, die geen TZi zijn, werken op de één of andere manier samen met 
een TZi, om de kosten van de zorg vergoed te krijgen van een Zorgkantoor. Het juridische karakter 
van deze contractuele relatie is niet altijd duidelijk, maar dat staat vergoeding van de door de ZZP-er 
gewerkte uren door het Zorgkantoor, in de praktijk niet in de weg. 
 

Zorgvrager Zorgkantoor 

TZi ZC ZZP-er 
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Bemiddeling in de AWBZ - zorg in natura heeft de laatste jaren een grote vlucht genomen. Dit heeft 
veel vragen heeft opgeroepen, op civielrechtelijk vlak, op fiscaal gebied en op het gebied van de 
kwaliteitswetgeving.   

Onder ZZP-ers en Zorgcoördinatoren bestaat al langere tijd onrust omdat in de afgelopen jaren in 
verschillende rechtszaken is geoordeeld dat bij bemiddeling sprake kan zijn van een dienstbetrekking 
met de Zorgcoördinator voor de belastingen4 en sociale zekerheid5, waardoor een inhoudingsplicht 
ontstaat. Bovendien wordt steeds vaker de vraag gesteld of een ZZP-er überhaupt wel AWBZ-zorg in 
natura mag leveren, gelet op de eisen van de Kwaliteitswet. 
 
III Convenant 

Om iets aan deze onrust te doen is op 23 oktober 2008 een convenant 6 tot stand gekomen tussen de 
Branchevereniging Thuiszorg Nederland, de Belastingdienst, het Ministerie van VWS en het UWV. In 
dit convenant staan de voorwaarden vermeld op grond waarvan zowel TZi’s die bemiddelen, als niet 
erkende Zorgcoördinatoren, mogen werken met ZZP-ers, zonder het risico te lopen dat een (fictief) 
dienstverband wordt aangenomen. 

Dit Convenant is in 2009 het onderwerp geweest van twee kort gedingen7 8, aangespannen door 
Actiz, een organisatie waarbij vooral “ traditionele” thuiszorgorganisaties zijn aangesloten. Actiz was 
van oordeel dat het Convenant in strijd is met regelgeving, met name met de AWBZ en de 
Kwaliteitswet. Concurrentiemotieven speelden hierbij ook een rol, omdat de Zorgcoördinatoren de 
zorg tegen lagere kosten kunnen leveren dan de traditionele thuiszorgorganisaties. In beide kort 
gedingen heeft de rechter (op verschillende gronden) beslist dat het Convenant in strijd is met de 
wet, waardoor aan het Convenant geen uitvoering kan worden gegeven.  
 
Na deze uitspraken is het lange tijd stil geweest, maar op 14 juni 2010 heeft de Minister van 
Financiën een brief aan de brancheorganisaties in de thuiszorg doen toekomen9.  Hierin schrijf de 
Minister:  “dat het naar de huidige stand van de relevante wetgeving in de zorg en de rechtspraak 
niet mogelijk is gebleken om in de AWBZ – zorg in natura zorgverleners buiten dienstbetrekking te 
kunnen inzetten”. Hij geeft tevens aan dat de inspanningen van VWS er op gericht zijn om de 
zorgwetgeving aan te passen, zodat ZZP-ers in 2012 direct met het Zorgkantoor zouden kunnen gaan 
contracteren, maar acht een tussenoplossing vooruitlopend op deze aanpassing van de 
zorgwetgeving “ onmogelijk”. 

Tegelijkertijd is een notitie van het Ministerie van VWS10 verschenen, waarin wordt aangegeven dat 
de arbeidsrelatie tussen de TZi en ZZP-er, met betrekking tot de levering van AWBZ-zorg in natura, 
door de Belastingdienst/UWV in beginsel als een dienstbetrekking wordt aangemerkt, maar dat 
individuele gevallen aan de Belastingdienst/UWV kunnen worden voorgelegd. 

                                                             
4 Rechtbank Almelo 24 augustus 2007, LJN: ZC3315 
5 Rechtbank Arnhem 3 april 2008, LJN: BC8688 
6 Convenant Bemiddeling in de thuiszorg bij AWBZ-erkende thuiszorginstellingen d.d. 23 oktober 2008 
7 Voorzieningenrechter Rechtbank ’s-Gravenhage, 4 februari 2009 (LJN: BH1818) 
8 Voorzieningenrechter Rechtbank ’s-Gravenhage, 30 december 2009 (LJN: BK7665) 
9 Brief van Minister van Financiën d.d. 14 juni 2010, kenmerk DGB/2010/909 U 
10 Notitie VWS: Positie zorgverleners in de AWBZ-thuiszorg in verband met de voorbereiding contractering 2011 
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Dit klinkt erg somber voor de ZZP-er (en de Zorgcoördinator), maar is het inderdaad juist dat er 
binnen de geldende regelgeving tot 2012 geen mogelijkheden voor de ZZP-er bestaan?  

Deze vraag kan in drie deelvragen worden gesplitst, die hieronder behandeld zullen worden.  
 
IV   Kan de Zorgvrager direct opdrachtgever zijn van de ZZP-er? 
 
De opmerking van de Minister van Financiën in zijn brief van 14 juni 2010, dat het niet mogelijk zou 
zijn gebleken om ZZP-ers te kunnen inzetten in de AWBZ-zorg in natura, lijkt gebaseerd op de 
uitspraken van de Voorzieningenrechter in de hiervoor genoemde kort gedingen over het Convenant.  

In de vonnissen heeft de Voorzieningenrechter niet letterlijk gezegd dat de huidige zorgwetgeving 
het niet toestaat dat de zorgverlener buiten dienstbetrekking werkzaam is. De Voorzieningenrechter 
heeft zich in het eerste kort geding alleen afgevraagd of in een dergelijke situatie wel sprake is van 
AWBZ-zorg in natura, omdat de ZZP-er immers geen contract heeft met het Zorgkantoor, en het 
bemiddelingsbureau (de Zorgcoördinator) geen zorg kan leveren.   

Allereerst wordt in dit verband opgemerkt dat  - buiten de bemiddeling -  niet ter discussie staat dat 
een TZi voor uitvoering van de AWBZ-zorg in natura een beroep mag doen op een ZZP-er, indien er 
onvoldoende capaciteit binnen de TZi is. In dat geval verleent de ZZP-er in opdracht van de TZi zorg in 
natura onder de AWBZ, zonder dat deze ZZP-er een direct contract heeft met het Zorgkantoor. Het 
niet hebben van een contract met het Zorgkantoor betekent dus niet per definitie dat de ZZP-er geen 
AWBZ-zorg in natura kan uitvoeren. Maar kan dat ook rechtstreeks in opdracht van een Zorgvrager? 

Ander dan in de WMO, verbiedt de AWBZ niet dat de Zorgvrager de positie van opdrachtgever krijgt. 
In de literatuur is uiteraard al eerder aandacht  besteed aan de positie van de cliënt/patiënt als 
opdrachtgever in het naturamodel, in bredere zin. Mr. J.A. Janssen stelt in zijn artikel in het 
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht11 dat de cliënt slechts in uitzonderlijke gevallen de opdrachtgever 
kan zijn in de relatie met de zorgverlener, maar hij sluit het niet uit. Zijn argument om geen 
overeenkomst tussen Zorgvrager en ZZP-er aan te nemen is bovendien niet overtuigend: er zou niet 
snel sprake kunnen zijn van wilsovereenstemming. Wilsovereenstemming is echter een vereiste voor 
de totstandkoming van iedere overeenkomst, dit kan geen zelfstandig argument zijn om te stellen 
dat een overeenkomst van opdracht tussen Zorgvrager en ZZP-er niet zou kunnen bestaan. 

Mr. J.M. van der Most 12heeft wel specifiek aan het naturamodel ontleende argumenten om te 
stellen dat alleen de verzekeraar (Zorgkantoor) de opdrachtgever van de ZZP-er kan zijn, en de 
Zorgvrager niet.  Onder verwijzing naar het artikel van prof. mr. Hubben en prof. mr. J.G. Sijmons13 
maakt hij daarbij echter de kanttekening dat deze mening niet onomstreden is, en bovendien merkt 
hij op dat het naturamodel steeds meer op restitutiemodel is gaan lijken, en andersom. Verzekeraars 
leveren geen zorg als eigen product meer, maar betalen voornamelijk voor zorgverlening van een 

                                                             
11 De cliënt in de zorg als opdrachtgever in het naturamodel, TvG, jaargang 34, nummer 1 (januari 2010), pag. 
39-41 
12 Zorgverzekering en behandelingsovereenkomst,TvG, jaargang 33, nummer 5 (augustus 2009), pag. 377-380 
13 Herpositionering van ziekenhuis en vrijgevestigd medisch specialist in hun civielrechtelijke verhouding, TvG, 
jaargang 33, nummer 1 (januari 2009), pag. 2-16 
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ander, aldus Van der Most. Hieruit zou kunnen worden afgeleid, dat het feit dat de Zorgcoördinator 
geen zorg levert, maar zorg regelt, niet strijdig hoeft te zijn met het naturamodel onder de AWBZ.  

Ook de kwaliteitseisen hoeven de inzet van een ZZP-er in opdracht van een Zorgvrager niet in de weg 
te staan. De ZZP-er heeft op basis van artikel 7:401 BW en de Wet BIG14 immers een eigen 
verantwoordelijkheid voor de kwaliteit. Een ZZP-er kan wel AWBZ-zorg in opdracht van de Zorgvrager 
verlenen op basis van een Persoonsgebonden Budget (“PGB”). Het toezicht op de kwaliteit is in dat 
geval minder dan bij een ZZP-er, die door een Zorgcoördinator is ingeschakeld. De Zorgcoördinator is 
immers ook gebaat bij een tevreden Zorgvrager. Daarnaast speelt de TZi, die de kosten bij het 
Zorgkantoor declareert, een rol. Althans, die zou een rol moeten spelen. De TZi heeft wellicht in de 
praktijk weinig inhoudelijke bemoeienis met de manier waarop de Zorgcoördinator de zorg regelt, 
maar ten opzichte van het Zorgkantoor blijft de TZi verantwoordelijk voor de kwaliteit en continuïteit 
van de zorg, ook gelet artikel 6:76 BW.    

De conclusie moet zijn dat er op grond van de (zorg)wetgeving geen duidelijke belemmering bestaat 
voor een ZZP-er om AWBZ-zorg in natura te leveren, in opdracht van een TZi, of direct in opdracht 
van de Zorgvrager. Aangezien in de private verhouding contractsvrijheid het leidende beginsel is, valt 
dus niet in te zien waarom de Zorgvrager niet rechtsgeldig opdrachtgever van de ZZP-er zou kunnen 
zijn bij de verlening van AWBZ-zorg in natura. 

V  Mogen niet erkende Zorgcoördinatoren of ZZP-ers direct met het Zorgkantoor 
contracteren?  

Op basis van de regelgeving was dit eigenlijk al duidelijk, maar de Voorzieningenrechter maakt in het 
tweede kort geding aan iedere twijfel die er zou kunnen bestaan een einde: Zorgkantoren mogen 
alleen met TZi’s contracteren.  

Dit wil echter niet zeggen dat de Zorgcoördinatoren en de ZZP-ers niet meer kunnen functioneren. 
De gangbare praktijk is dat een niet-erkende Zorgcoördinator samenwerkt met een erkende TZi, ten 
behoeve van de declaratie van door ZZP-ers geleverde zorg. En deze praktijk is in de beide kort 
gedingen, de brief van de Minister van Financiën, of de notitie van VWS niet aan de orde gesteld of 
onrechtmatig geacht.  

Het is dus nog steeds de vraag waarom het ontoelaatbaar zou zijn, dat de TZi aan een 
Zorgcoördinator opdracht geeft om de zorg te regelen, al dan niet met behulp van bemiddeling.  

Er worden immers geen formele eisen gesteld aan de partijen die in onderaanneming door de TZi 
kunnen worden ingeschakeld. Het Zorgkantoor mag weliswaar alleen contracteren met een TZi, maar 
de TZi mag vervolgens in onderaanneming contracteren met andere TZi’s, met niet erkende 
thuiszorginstellingen, met Zorgcoördinatoren, óf rechtstreeks met ZZP-ers. Zolang de kwaliteit maar 
gewaarborgd is. De TZi is jegens het Zorgkantoor verantwoordelijk voor de door haar ingeschakelde 
onderaannemers. Dit wordt bevestigd in de notitie van VWS. 

                                                             
14 Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg 
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 VI Wat is de positie van de ZZP-er ten opzichte van Belastingdienst/UVW? 

De opmerking van de Minister van Financiën dat het niet mogelijk is om zorgverleners buiten 
dienstbetrekking in te zetten, lijkt dus vooral te zien op regelgeving van Belastingdienst/UWV, niet op 
de zorgwetgeving of het BW. 

De vraag of al dan niet sprake is van een dienstbetrekking voor Belastingdienst/UWV kan niet in zijn 
algemeenheid worden beantwoord, dat hangt af van de individuele omstandigheden van het geval. 

Gelet op de brief van de Minister van Financiën en de notitie van VWS zal het voor de ZZP-er die 
actief is in de AWBZ-zorg in natura niet gemakkelijk zijn om aan te tonen dat sprake is van zelfstandig 
ondernemerschap. Dit blijkt ook uit een recente uitspraak van de Rechtbank Leeuwarden15, waarin 
eveneens is bepaald dat een verpleegkundig die via een bemiddelingsbureau actief is in de zorg, geen 
zelfstandig beroep uitoefent. 

Maar de Minister van Financiën lijkt in de afsluiting van zijn brief van 14 juni 2010 toch een opening 
te bieden: “Dit neemt niet weg dat er nog niet voorgelegde mogelijkheden zouden kunnen zijn 
waarbij de Belastingdienst op grond van de wet- en regelgeving in die specifieke casus tot de 
conclusie kan komen dat er geen sprake is van inhoudingsplicht”. 
 
Dit lijkt een uitnodiging om de bemiddeling van ZZP-ers door Zorgcoördinatoren in de AWBZ-zorg in 
natura toch nog eens aan Belastingdienst/UWV voor te leggen. Maar dat heeft alleen zin als de 
Zorgcoördinator en de ZZP-er rekening gaan houden met de jurisprudentie van de afgelopen jaren en 
hun werkwijze en contractuele voorwaarden gaan aanpassen aan de hierboven genoemde 
gerechtelijke uitspraken.  

Indien de ZZP-er wordt bemiddeld door een Zorgcoördinator, die niet tevens TZi is, zal een scheiding 
moet worden aangebracht tussen de verantwoordelijkheid voor de bemiddeling van de zorg en de 
verantwoordelijkheid voor de inhoud van de zorg. De verantwoordelijkheid voor de kwaliteit ligt 
immers wettelijk gezien bij de TZI. De Zorgcoördinator zal het toezicht en controle daadwerkelijk aan 
de TZi moeten overlaten. Dit betekent onder andere dat de Zorgvrager klachten over de ZZP-er moet 
kunnen indienen bij de TZi, en niet bij de Zorgcoördinator. 

Verder zal de Zorgcoördinator de ZZP-er zoveel mogelijk vrij moeten laten en de eigen 
verantwoordelijkheid van de ZZP-er moeten respecteren. Dit betekent in ieder geval dat de ZZP-er 
betrokken moet zijn bij het zorgplan met de Zorgvrager en dat de ZZP-er vrij moet zijn om zich te 
laten vervangen door een andere ZZP-er, ook als die vervanger niet is bemiddeld is door de 
Zorgcoördinator.  

Indien met het bovenstaande rekening wordt gehouden, dan hoeft de ZZP-er tot de voorgenomen 
wetswijziging in 2012 op voorhand niet kansloos te zijn in de discussie met Belastingdienst/UWV. 

Utrecht, 31 maart 2011 

                                                             
15 Rechtbank Leeuwarden 2 september 2010, LJN: BN8860 


