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Openstellen landelijke pilot zzp-ers

Geachte voorzitter,
In de kabinetsbrief (DB/2014/193 U) van 23 april 2014 is aangegeven dat ik met
Zorgverzekeraars Nederland (ZN) de mogelijkheden onderzoek over het zo snel
mogelijk (medio mei) openstellen van de pilot voor het rechtstreeks contracteren
van zzp-ers in de AWBZ door zorgkantoren. Hiermee krijgen de circa 1.200 mensen, waarvan de VAR-Wuo is ingetrokken of niet is verstrekt de mogelijkheid als
zelfstandige zorg te gaan verlenen.
Met deze brief informeer ik u over de ontwikkelingen op dit vlak en over de stand
van zaken van het in genoemde brief aangekondigde onderzoek naar het verduurzamen van de arbeidsrelatie. In de bijlage zijn de benodigde stappen uitgewerkt,
die nodig zijn voor het openstellen van de pilot.
Aanleiding voor de pilot
In de discussie met uw Kamer over de aanscherping van het pgb-beleid kwam (in
2012) naar voren dat de reguliere thuiszorgorganisaties niet altijd voldoende
flexibel kunnen inspelen op de zorgvraag van de cliënt. Het persoonsgebonden
budget (pgb) bood hierin een alternatief, ook in situaties waarin cliënten het pgb
niet als eerste keuze hadden. Om te bezien of binnen het regime van zorg-innatura meer aan de flexibele zorgvraag voldaan kan worden, is in de periode eind
2011- 2012 in twee VGZ regio’s een pilot uitgevoerd. In de pilot contracteert het
zorgkantoor rechtstreeks zzp-ers. Deze pilot is met ingang van 2013 uitgebreid
naar andere zorgkantoorregio’s, kent nu 750 gecontracteerde zzp-ers en loopt tot
en met 2014. In de pilot wordt uitsluitend extramurale zorg geleverd, bestaande
uit verpleging en verzorging, al dan niet in combinatie met begeleiding. De pilot
wordt uitgevoerd binnen de vigerende fiscale zorggerelateerde wet- en
regelgeving.
Een belangrijke pijler binnen het stelsel van zorg-in-natura is de
verantwoordelijkheidsverdeling tussen de zorginkoper (het zorgkantoor) en de
zorgaanbieder. Op grond van de AWBZ en de Kwaliteitswet zorginstellingen zijn de
zorgaanbieders eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de geleverde zorg. Ook
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in die situaties dat de zorgaanbieder zorg levert en daar feitelijk zelfstandig
zorgverleners of ‘onderaannemers’ voor contracteert. De zorgkantoren leggen
deze verantwoordelijkheid vast in de contracten met de zorgaanbieders. Op grond
van deze verantwoordelijkheid komen de Belastingdienst en het UWV tot het
oordeel dat de relatie tussen zorgaanbieder en zorgverlener in principe tot een
dienstbetrekking leidt, aangezien er sprake is van een gezagsverhouding. Daarvan
is ook sprake als de zorgverlener zodanig is gekwalificeerd voor de te verrichten
werkzaamheden dat de zorgaanbieder slechts minimaal gebruik zal hoeven te
maken van deze gezagsverhouding (Rechtbank Haarlem, 24/12/2010).
Openstellen van de pilot: impact en criteria
Zoals gemeld, ben ik afgelopen weken in gesprek getreden met Zorgverzekeraars
Nederland om te bezien of de pilot voor circa 1.200 mensen, van wie de VAR
onlangs door de Belastingdienst is ingetrokken of in 2014 geen VAR is afgegeven,
kan worden opengesteld.
Ik wil er echter wel op wijzen dat loondienst ook een reële optie moet kunnen zijn.
Vaak wordt gezegd dat een dienstbetrekking niet haalbaar is, omdat werknemers
te duur zijn. Los van het feit dat dit nooit een argument kan zijn om
schijnconstructies toe te staan, gaat dit ook voorbij aan het feit dat ook binnen de
arbeidsovereenkomst veel flexibiliteit mogelijk is. Een andere belangrijke afweging
daarbij is de continuïteit van zorgverlening en zorgverleners voor de cliënt. De
betreffende zorgaanbieders dienen vanuit dat oogpunt het (tijdelijk) in loondienst
nemen van zorgverleners zorgvuldig te overwegen. De zorgkantoren zullen bij de
contractbesprekingen de optie van in loondienst aan de orde stellen.
De gesprekken met Zorgverzekeraars Nederland en de zorgkantoren hebben ertoe
geleid dat de circa 1.200 betrokkenen de mogelijkheid krijgen om deel te nemen
aan de pilot. Dit is een omvangrijke uitbreiding, zeker gezien het huidig aantal
deelnemers in de pilot en de geringe ervaring die zorgkantoren hiermee hebben
kunnen opdoen. In totaal zijn er gedurende 2011, 2012 en 2013 geleidelijk 750
zzp-ers ingestroomd. Alle operationele processen zijn ingericht op bescheiden
aantallen. Openstellen betekent dus dat alle betrokken organisaties in korte tijd
forse inspanningen moeten leveren om dit mogelijk te maken.
De pilot is toegankelijk voor zzp-ers die zich kwalificeren en een
ondernemersprofiel hebben. Zorgkantoren hanteren een ‘gelijk speelveld’ voor de
zzp-ers die thans aan de pilot deelnemen en de zzp-ers die binnenkort zullen
instromen. De geschiktheidscriteria gelden voor alle zzp-ers in de pilot.
Deelname aan de pilot betekent onder meer dat de zzp-er een BIG-registratie
heeft, of een geldig keurmerk voor de thuiszorg (Kiwa). Van de zzp-er wordt
verwacht dat hij zelf de werving van cliënten op zich neemt en zelf aanspreekbaar
is op de geleverde kwaliteit van de zorg. Om de continuïteit van zorg te
garanderen dient de zzp-er te zorgen voor achtervang, mocht hij om wat voor
reden dan ook niet in staat zijn zelf zorg te leveren. Tevens dient de zzp-er zijn
administratieve verplichtingen na te komen in het proces van ‘indicatie tot
facturatie’. Deze, en nog andere zaken zoals de eigen verantwoordelijkheid voor
(bij)scholing, horen bij het ondernemersprofiel dat kenmerkend is voor de zzp-ers.
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Pilot per direct open
Na zorgvuldige afstemming met ZN, de zorgkantoren, diverse andere organisaties
en de Belastingdienst is besloten de pilot per direct open te stellen. Zodra deze
brief is verstuurd, zal de Belastingdienst de betrokken zzp-ers individueel
aanschrijven en wijzen op de mogelijkheid van de pilot. De betreffende zzp-er kan
zich dan aanmelden bij het juiste zorgkantoor. Vervolgens moet een aantal
stappen worden doorlopen, voordat daadwerkelijk gestart kan worden met het
leveren van zorg. Het betreft dan onder andere het aanvragen van een VAR, het
aanvragen van het kwaliteitskeurmerk, het aanvragen en verstrekken van een
contract tussen het zorgkantoor en zzp-er en het inregelen van de administratie
van de zzp-er. Ik heb vernomen van mijn collega van Financiën dat als bij de
aanvraag van de VAR wordt vermeld dat beoogd wordt deel te nemen aan de pilot
de Belastingdienst in beginsel binnen vijf werkdagen een VAR-wuo zal afgeven.
Het is sterk afhankelijk van de zzp-er zelf en het aantal zzp-ers dat zich aanmeldt,
hoe snel zorg daadwerkelijk geleverd kan worden. Ik heb daarbij alle
medewerking toegezegd gekregen van Kiwa, de zorgkantoren, Vektis, Vecozo, de
NZa, het CAK en DINZ om het proces zo veel als mogelijk te faciliteren. Deze
partijen geven mij aan dat als alle circa 1.200 zzp-ers zich melden de eerste zzper rond 1 juli een contract heeft en de laatste zzp-er uiterlijk op 1 september. De
bijlage geeft uitgebreid aan welke stappen worden doorlopen bij het openstellen
van de pilot.
Ik ben nog met ZN in overleg om bovengenoemd proces, waar mogelijk, op
onderdelen te versnellen en de doorstroming zo veel als mogelijk te faciliteren.
Benodigd budget
Ik stel voor het openstellen van de pilot € 30 miljoen aan budget beschikbaar,
zodat het budget voor de contractering geen belemmering is. De mogelijke inzet
van deze middelen zal worden bezien bij de reactie van het kabinet op het meiadvies van de NZa. Deze middelen kunnen worden vrijgemaakt via een
verschuiving van de contracteerruimte naar de geoormerkte middelen voor zzpers.
Communicatie naar cliënten
Het leeuwendeel van de zzp-ers die een brief ontvangt van de Belastingdienst, zal
voorheen actief zijn geweest via een bemiddelingsbureau. Aannemelijk is dat de
cliënt zich niet realiseert dat hij zorg ontvangt van een zzp-er. Indien de zzp-er,
waar de klant zorg van ontvangt, wordt gecontracteerd in de pilot, kan de cliënt
gevraagd worden om van zorgaanbieder te veranderen. De cliënt wordt dan
gevraagd van het bemiddelingsbureau over te stappen naar de zzp-er.
Onderzoek duurzame arbeidsrelatie
Het kabinet vindt het van belang dat er wordt toegewerkt naar een duurzaam
systeem van arbeidsrelaties in de zorg dat in lijn is met wet- en regelgeving en
dat bijdraagt aan goede, betaalbare en toegankelijke zorg. Daarom wordt nader
onderzoek gedaan naar de gevolgen van het contracteren van zzp-ers voor
medewerkers, de (continuïteit en kwaliteit van) zorgverlening aan cliënten,
zorginstellingen en de financiële effecten. Dit mede in het perspectief van de
hervorming van de langdurige zorg en de decentralisatie c.q. overheveling van
delen van de huidige AWBZ naar gemeenten respectievelijk zorgverzekeraars.
Het onderzoek zal gebruik maken van de evaluerende quick scan van de pilot, die
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onlangs is opgeleverd. Bij dit onderzoek zullen ook de branche- en
cliëntorganisaties worden betrokken. Inmiddels zijn offertes opgevraagd bij een
aantal bureaus. Naar verwachting komt het resultaat van het onderzoek rond de
zomer beschikbaar.
Hoogachtend,
de staatssecretaris van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

drs. M.J. van Rijn
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Bijlage: marsroute openstellen pilot voor 1.200 zpp-ers
Op hoofdlijnen zijn de volgende stappen bepalend voor de doorlooptijd van het
opschalen van de pilot.
Fase: voorbereiding van zzp-ers op de pilot
Stap: Aanvragen van een VAR-wuo / Belastingdienst
Zodra deze brief aan de Tweede Kamer is verzonden stuurt de Belastingdienst een
brief naar alle 1.200 betrokkenen, van wie de VAR-wuo eind 2013 is herzien, dan
wel gelet op de flankerende maatregel een VAR-loon is afgegeven, terwijl de
aanvraag gericht was op een VAR-wuo. In bovengenoemde brief geeft de
Belastingdienst een toelichting op het VAR-proces, waarbij zeer nadrukkelijk de
optie tot loondienst wordt uitgelegd. Voorts zal worden gemeld dat zij die aan de
pilot willen deelnemen zich in verbinding kunnen stellen met het zorgkantoor van
hun regio en dat zij een VAR-wuo ten behoeve van de pilot moeten aanvragen bij
de Belastingdienst.
De Belastingdienst heeft in beginsel 5 werkdagen nodig voor het verwerken van de
aanvraag en het verstrekken van een VAR-wuo. Na vier maanden zal de
Belastingdienst controleren of daadwerkelijk wordt deelgenomen aan de pilot en
de werkzaamheden in overeenstemming met die pilot worden verricht. Is dat niet
het geval dan zal de VAR-wuo worden ingetrokken.
In de pilotovereenkomst hanteren de zorgkantoren de geschiktheideis dat
betrokkene moet beschikken over een een VAR-wuo; dat is dus een voorwaarde
om een contract met de zzp-er aan te gaan. De VAR-wuo is tevens nodig voor de
afgifte van het keurmerk ‘zzp-ers in de thuiszorg’ door Kiwa.
Stap: kwalificeren voor deelname aan de pilot
Medewerkers in de zorg dienen te beschikken over een keurmerk (Kiwa), waarmee
zij kunnen aantonen dat zij gekwalificeerd zijn om zorg te leveren. Om zich te
kwalificeren voor de pilot dient de zzp-er contact op te nemen met het
certificeringinstituut Kiwa voor het aanvragen van een ‘keurmerk zzp-ers
thuiszorg’. Aannemelijk is dat het gros van de zzp-ers reeds bekend is bij Kiwa en
beschikt over een ZOZ-keurmerk. Kiwa is bereid en in staat om de ZOZkeurmerken om te zetten in ‘keurmerk zzp-ers thuiszorg’. De termijn voor het
verstrekken van dit keurmerk is 5 werkdagen, uitgaande van een correcte
aanvraag. Het kan zijn dat in bepaalde gevallen aanvullende documenten moeten
worden aangeleverd; dat vergt extra tijd.
Stap: inschrijven voor een overeenkomst met het zorgkantoor
De zzp-er kan op de site www.zzp-registratiepunt.nl en op de websites van het
zorgkantoor van de eigen regio alle informatie vinden die nodig is voor het
aanvragen van een contract. Van de zzp-er mag worden verwacht dat hij zich
verdiept in zaken zoals: het inkoopdocument, het format voor de inschrijving, de
inkoophandreiking, het stappenplan en de overeenkomst.
De doorlooptijd voor deze stap is vooral afhankelijk van de mate waarin de zzp-er
zelf initiatief neemt om contact op te nemen met het zorgkantoor met de vraag
om toegang te krijgen tot de pilot.
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De zorgkantoren zullen informatiebijeenkomsten organiseren voor nieuwe zzp-ers.
Tijdens deze informatiebijeenkomsten wordt aandacht besteed aan de criteria die
gelden voor de pilot, zoals kwalificatie en ondernemerschap.
Stap: aansluiten op het proces van ‘indicatie tot facturatie’
Om zorg te kunnen leveren is het van belang enkele technische zaken te regelen.
De zzp-ers krijgen toegang tot het proces van ‘indicatie tot facturatie’. Aansluiting
op het landelijke administratiesysteem is noodzakelijk en dat vergt de uitgifte van
een identificatienummer voor de zzp-er (AGB-code, via Vektis) en een certificaat
dat toegang verschaft tot het systeem (via Vecozo). Daarna kan de zzp-er
transacties doen in het systeem.
In de meeste gevallen is het nodig dat zzp-ers een korte opleiding volgen bij
DINZ om vertrouwd te raken met het systeem van ‘indicatie tot facturatie’. Een
dergelijke cursus vergt ongeveer een dag(deel).
Stap: inschrijven bij het zorgkantoor
Wanneer bovenstaande stappen zijn doorlopen, kan de zzp-er zich inschrijven bij
het zorgkantoor van de eigen regio. Hiervoor geldt een deadline van 1 juli; alle
inschrijfformulieren moeten dan binnen zijn bij de zorgkantoren.
De doorlooptijd van deze fase wordt geschat op maximaal twee maanden. Dat is
afhankelijk van voldoende capaciteit bij de zorgkantoren, Kiwa, Vektis en Vecozo
en voldoende initiatief van de zzp-er om bepaalde stappen te zetten.
Fase: contracteren door zorgkantoren
Stap: selectie en contractering door zorgkantoren
Vanaf 1 juli selecteren de zorgkantoren alle binnengekomen aanvragen en voeren
bepaalde controles uit. Bijvoorbeeld of de achtervang goed geregeld is. Een deel
van de zzp-ers zal in een bezwaarprocedure terecht komen. De zzp-ers die
geschikt zijn bevonden, komen in aanmerking voor een contract met het
zorgkantoor.
Onderdeel van het contracteren is het sluiten van de overeenkomst en het maken
van een budgetafspraak welke door middel van een NZa-budgetformulier wordt
doorgegeven aan de NZa. De ervaring leert dat in deze fase regelmatig contact
nodig is tussen de zzp-er en het zorgkantoor om zaken te verduidelijken.
Als het contract getekend is, ontvangt de zzp-er een certificaat voor het systeem
van ‘indicatie tot facturatie’ en kan aan de slag met het leveren van zorg.
De maximale doorlooptijd van deze fase wordt eveneens geschat op twee
maanden.
Totale doorlooptijd voor het openstellen van de pilot
De maximale doorlooptijd voor het openstellen van de pilot wordt geschat op vier
maanden. Bij een start medio mei betekent dit dat de eerste zzp-ers vlak na 1 juli
en alle 1.200 zzp-er met ingang van september 2014 zorg kunnen gaan leveren
op basis van een contract met het zorgkantoor. In de doorlooptijd van
bovengenoemde stappen is rekening gehouden met zzp-ers die voldoende initiatief
tonen om bepaalde acties uit te voeren. Ik ben nog met ZN in overleg om
bovengenoemd proces, waar mogelijk, op onderdelen te versnellen en de
doorstroming zo veel als mogelijk te faciliteren.
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