
4.3  Doorgaan  met werken als ondernemer: als herstarter, op basis 
van een overeenkomst van opdracht of als resultaatgenieter

4.3.1 Medisch specialist als herstarter 
Medisch specialisten kunnen na het staken van hun praktijk of naast hun huidige 
werkzaamheden gaan werken als herstartend ondernemer met een nieuw bedrijf, want de 
specialist die na of naast zijn praktijk kiest voor andere ondernemersactiviteiten, heeft 
mogelijkheden genoeg. Reiken de groeiende technologische ontwikkelingen niet een groot 
aantal uitdagingen aan die de ondernemende medisch specialist graag wil aangaan? Zijn er 
doelstellingen die hij met een nieuw bedrijf wil realiseren? Te denken valt aan mogelijkheden 
van het ontwikkelen van medische platforms op internet  of het ontwikkelen van initiatieven 
op het terrein van de toegenomen aandacht voor preventie, waarbij het onderwerp als 
gezondheid en voeding steeds belangrijker wordt.  
Evenals de startend medisch specialist kan de herstarter gebruik maken van de fiscale en 
financiële faciliteiten, die deze ondernemersactiviteiten ondersteunen : fiscale aftrekposten,  
mogelijkheden van goedkoper krediet, (innovatie)subsidies en andere financieringsvormen, die 
nieuwe (ondernemings)activiteiten ondersteunen en stimuleren.  
In hoofdstuk 2 wordt een uitgebreid overzicht van  deze fiscale en financiële faciliteiten 
gegeven.  
 
4.3.2  Medisch specialist als ondernemer op basis van een overeenkomst van aanname van werk 

of opdracht
Een ondernemer hoeft zich niet aan één werkgever te binden, maar kan werkzaamheden gaan 
verrichten voor meerdere opdrachtgevers. 
Dit gebeurt meestal op basis van een overeenkomst van aanname van werk (de verbintenis 
om tegen een bepaalde prijs een bepaald werk tot stand te brengen) of (soms) van een 
overeenkomst van opdracht (een inspanningsverbintenis om bepaalde werkzaamheden te 
verrichten).  In de overeenkomst wordt vastgelegd dat de ondernemer/opdrachtnemer  op 
overeengekomen dagen en tijdstippen overeengekomen werkzaamheden tegen loon verricht. 
Vaak spreekt men in dit geval van een freelancer en freelancewerkzaamheden. Bij deze 
overeenkomsten zijn de opdrachtgevers vrijgesteld van het inhouden van loonheffingen (lees 
meer hierover de volgende paragrafen over de zelfstandige (ondernemer) en de Wet Beoordeling 
Arbeidsrelaties, WBA)  
De fiscus verstaat onder loonheffingen:  
- loonheffing: loonbelasting en premies volksverzekeringen (AOW; ANW en Wlz),  
- de premies werknemersverzekeringen (ZW; WW; WIA) plus 
-  de inkomensafhankelijke bijdrage in het kader van de zorgverzekeringswet ( bijdrage of 

premie Zvw).
Waarnemen in een medische praktijk of andere freelance-werkzaamheden zijn 
ondernemersactiviteiten  als zzp’er (zelfstandige zonder personeel). Bedoelde activiteiten 
kunnen worden gedaan als IB- ondernemer, maar kunnen ook gebeuren vanuit een 
management-BV (dus vpb-ondernemer)  (zie voorgaande hoofdstukken en paragrafen). 
Medisch specialisten die op basis van een overeenkomst van opdracht voor een bepaalde 
periode werkzaamheden verrichten, kunnen zich voor die periode wat hun pensioenvoorziening 
betreft aansluiten SPMS (als zelfstandige) (zie de paragrafen 1.3.1; 4.1; 4.1.1)
Zelfstandige of toch niet 
Tot 1 mei 2016 kon bij twijfel bij de zelfstandige over de status van het al dan niet (fiscaal) 
ondernemer zijn, een verklaring arbeidsrelatie (VAR) bij de Belastingdienst uitsluitsel bieden. 
In deze verklaring of beschikking wordt door de Belastingdienst vastgesteld of het inkomen 

86

4

Doorgaan met werken: in loondienst (full time of parttime) bij zorginstelling



87

als winst uit onderneming (VAR-WUO), zijnde voor rekening en risico van de vennootschap, 
waarin de opdrachtnemer een aanmerkelijk belang heeft (VAR-DGA of VAR-RVV), als loon 
uit dienstbetrekking (VAR-loon) of als resultaat uit overige werkzaamheden (VAR-ROW) (zie 
verderop in deze paragraaf) worden beschouwd. Indien een opdrachtnemer in het bezit was van 
een VAR-verklaring (WUO en ROW) was de opdrachtgever vrijgesteld van het inhouden van 
loonheffingen. Alleen de opdrachtnemer liep risico (van naheffing) , indien zou blijken, dat er 
toch sprake was een (verkapt) dienstverband.  
  
Op 1 mei 2016 werd de Wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) ingevoerd, 
waarmee de VAR-verklaringen werden afgeschaft. De VAR werd vervangen door 
modelovereenkomsten per branche, bedrijfstak of beroepsgroep die door de fiscus vóóraf 
moesten worden goedgekeurd. Zo zijn  er modelovereenkomsten voor waarneming MSB voor 
medisch specialisten en waarneming ziekenhuis voor medisch specialisten opgesteld en door 
de ficus goedgekeurd (www.belastingdienst.nl) Het is geen verplichting een overeenkomst op te 
stellen en te gebruiken, maar met een door de fiscus goedgekeurde overeenkomst (van opdracht 
of aanname van werk) geeft wel de zekerheid dat zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer 
vrijgesteld zijn van het inhouden en nabetalingen van loonheffingen. Een opdrachtgever mag 
in de overeenkomst een bepaling opnemen, dat eventuele schade vanwege de bepalingen in de 
Wet DBA op de opdrachtnemer mag worden verhaald.  
Let op: in een dergelijke overeenkomst kunnen ook de verplichtingen, die uit de Wkkgz 
voortvloeien (nl. afspraken over de wijze, waarop de opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen 
instaan voor de kwaliteit van de zorg en een goede afhandeling van klachten) worden 
opgenomen. 
 
In 2017 werd op basis van de opgedane ervaringen met de wet en de kritiek vanuit de markt 
aangekondigd, dat de wet DBA voorlopig wel zou blijven gelden, maar dat de handhaving 
ervan tot 1 januari 2021 werd opgeschort. Er worden bij overtreding van de wet geen boetes 
of naheffingen opgelegd, tenzij er sprake is van een verkapt dienstverband (dienstbetrekking 
of fictieve dienstbetrekking) of van ”evidente en/of opzettelijke schijnzelfstandigheid, 
kwaadwillendheid, opzet, fraude of zwendel of listigheid, valsheid, samenspanning, 
maatschappelijke ontwrichting of uitbuiting” (Bron: handhavingsmoratorium/toezichtsplan 
arbeidsrelaties van de belastingdienst).  
Let op: er is ook een boete of naheffing loonheffingen als er na controle door en waarschuwing 
van de belastingdienst de schijnzelfstandigheid wordt gecontinueerd. 
Let op: tot en met december 2020 wordt door de belastingdienst via bedrijfsbezoeken 
boekenonderzoek speciaal de sector zorg (en ook de bouw) gecontroleerd! De controle richt zich 
in eerste instantie op ziekenhuizen en zelfstandige klinieken, waar zelfstandige zorgverleners 
werkzaam zijn. Er worden vragen gesteld als “Declareert de zorg-zzp’er onder eigen naam en 
AGB-code? Wordt er, in materiële zin, geïnvesteerd door de zorg-zzp’er? Wordt de zorg-zzp’er 
slechts ingehuurd voor een tijdelijke periode en vanwege een bijzondere omstandigheid? Loopt 
de zorg zzp’er debiteurenrisico?”
Na 1 januari 2021 zal nieuwe wetgeving in werking treden die zpp’ers en opdrachtgevers meer 
duidelijkheid zal/moet geven over de vraag of een opdracht als zzp’er uitgevoerd mag worden. 
Een webmodule (voor de instelling is geen wetgeving nodig) zou in dit geval die duidelijkheid 
moeten bieden. De module die in de loop van 2020 wordt getest, is alleen een hulpmiddel en 
biedt geen rechtszekerheid. Andere hulpmiddelen bij het beoordelen van eren arbeidsrelatie 
zijn de uitgebreide toelichting over het gezagscriterium in het Handboek Loonheffingen 
en vooroverleg met de Belastingdienst. Als een zzp’er een opdracht mag uitvoeren zonder 
dienstverband krijgt de opdrachtgever een opdrachtgeversverklaring die hem vrijwaart van 
naheffingen van loonbelasting en werknemersverzekeringen. 
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Vooruitlopend op de uitslag van de testfase met de webmodule zijn er eind 2019 twee 
wetsvoorstellen (Wet minimumloon zelfstandigen en de Wet op de zelfstandigenverklaring) 
gepubliceerd waarin twee onderwerpen worden voorgesteld:  
1.  een minimumtarief van € 16 per uur excl. directe kosten (bv. materiaal), jaarlijks te indexeren 

aan de hand van het sociaal minimum
2.  een zelfstandigenverklaring, waarin een zelfstandige wordt getypeerd als een zelfstandige 

iemand die werkzaamheden verricht anders dan op basis van een arbeidsovereenkomst of 
ambtelijke aanstelling

Ad 1. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de betaling van het minimumtarief van € 16 
per uur (excl. BTW). Dit minimumtarief geldt voor alle zzp’ers. Zelfstandige en opdrachtgever 
stellen samen vast, welke kosten en uren aan de opdracht toerekenbaar zijn. In het wetsvoorstel 
staat een lijst van wel of niet toerekenbare uren  en kosten. 
Toerekenbaar zijn bv. de kosten en uren ter voorbereiding en uitvoering van de opdracht; 
reiskosten in het kader van de opdracht. Activiteiten, waarvan de uren en kosten niet kunnen 
worden doorberekend, zijn o.a. acquisitie; administratie; scholing en vakliteratuur; reiskosten 
woon/werkverkeer). 
Let op: deze wet sluit aan op de eind november 2019 door de Autoriteit Consument en Markt 
(ACM) gepubliceerde leidraad tariefafspraken zzp’ers. In deze leidraad worden de vier situaties 
beschreven, waarin zzp’ers afspraken mogen maken over tarieven en andere voorwaarden (zie 
bijlage 6.4, checklist punt 9) 
Ad 2:  Zzp’ers die minimaal € 75 per uur excl. BTW verdienen, mogen met opdrachtgevers 
afspraken maken en vastleggen in een zelfstandigenverklaring, waaronder de (essentiële) 
afspraak dat de overeenkomst niet voldoet aan de beschrijving van een arbeidsovereenkomst, 
om welke reden de opdrachtgever geen loonheffingen en premies werknemersverzekeringen 
hoeft af te dragen. Deze zzp’er moet zijn ingeschreven bij de Kamer van koophandel. De 
zelfstandigenverklaring maakt deel uit van een schriftelijke overeenkomst waarin de opdracht 
tot het verrichten van werkzaamheden, worden vastgelegd. Om de zelfstandigenverklaring te 
kunnen gebruiken mag de opdracht niet langer dan één jaar duren. Na 6 maanden kunnen 
eenzelfde opdrachtgever en opdrachtnemer weer zo’n verklaring opstellen. De Tweede Kamer 
heeft in een motie het kabinet opgeroepen te regelen dat de  termijn langer dan één jaar kan 
duren. Uit de praktijk zou blijken dat bij met name interimmanagers de opdrachten vaak langer 
dan één jaar voortduren vanwege de complexiteit van de opdrachten.     
De zelfstandigenverklaring is op vrijwillige basis. Werkgevers en vakbonden zijn negatief 
(“te ingewikkeld”) over beide wetsvoorstellen, maar minister Koolmees ziet geen reden de 
voorstellen terug te trekken. Het blijft de bedoeling beide wetsvoorstellen samen te voegen en 
in juli 2020 aan de Tweede voor te leggen.  
Let op: In het voorjaar van 2020 verscheen het rapport van de commissie-Borstlap over 
de herstructurering van de arbeidsmarkt, waarin van nog maar drie soorten werk wordt 
uitgegaan: in dienstverband, als zelfstandig ondernemer en als uitzendkracht. Iedereen die voor 
een bedrijf werkt, is werknemer, tenzij de werkgever kan bewijzen, dat het om een zelfstandige 
(of uitzendkracht) gaat. Hoe het bewijs van de positie als zelfstandige moet worden bewezen, is 
niet duidelijk. 

Opting-in 
Indien de freelancer voor een of twee opdrachtgevers in belangrijke mate werkzaamheden 
verricht, wordt een dergelijke overeenkomst door de fiscus toch soms opgevat als een 
arbeidsovereenkomst, waarbij de ondernemer als werknemer in loondienst wordt beschouwd, 
om welke reden op zijn loon loonheffingen dienen te worden ingehouden. Ook in dit geval 
bepaalt de fiscus zijn standpunt op basis van de feitelijke omstandigheden. Dit is bijvoorbeeld 
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het geval, indien er (toch) een gezagsverhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer 
bestaat ook ingeval het gezag niet of zelden door de aard van de werkzaamheden behoeft te 
worden uitgeoefend of indien de zelfstandige/niet-ondernemer  samen met de opdrachtgever 
ervoor kiest dit inkomen (resultaat van overige werkzaamheden) als loon te behandelen. Dit 
wordt opting-in genoemd. Wie van deze mogelijkheid gebruik wil maken, moet dit tezamen 
met de opdrachtgever bij de Belastingdienst melden. De opdrachtgever moet dan loonbelasting 
en premies werknemersverzekeringen inhouden. 

4.3.3 Medisch specialist als niet-ondernemer/resultaatgenieter, hobbyíst of vrijwilliger 
 
Medisch specialist als niet-ondernemer/resultaatgenieter 
Het is ook mogelijk om (freelance) werkzaamheden te gaan verrichten als niet-ondernemer.  
Een zelfstandige, die volgens de fiscus geen onderneming drijft, wordt door de fiscus als een 
niet-ondernemer of resultaatgenieter gezien. Voor de inkomstenbelasting is er dan geen winst,  
maar resultaat uit overige werkzaamheden. 
Om te beoordelen of er sprake is van een zelfstandige/niet-ondernemer/resultaatgenieter of toch 
een zelfstandige/ondernemer, worden alleen de feiten beoordeeld: er wordt objectief gekeken 
naar de bron van inkomen: winst of geldelijk voordeel.
Doordat de definities van beide activiteiten weinig verschil vertonen, is het zowel voor de 
fiscus als voor de betrokken zelfstandige vaak moeilijk vast te stellen onder welke definitie de 
werkzaamheden van de zelfstandige vallen.
De genoemde vaststelling is belangrijk omdat de zelfstandige/ondernemer kan profiteren 
van de fiscale voordelen voor een zelfstandige, terwijl de zelfstandige/niet-ondernemer/
resultaatgenieter geen beroep op deze faciliteiten (met uitzondering van de MKB-
winstvrijstelling) kan doen. Belangrijk criterium is naast de hierboven genoemde (feitelijk door 
de fiscus te constateren) omstandigheden het aantal uren, dat de ondernemer aan het bedrijf 
of beroep besteedt. Is het minder dan 200 uur per kalenderjaar, dan beschouwt de fiscus de 
ondernemer als niet-ondernemer. Is het aantal uren tussen de 200 en 700 uur, dan kan het 
wel of niet ondernemerschap afhangen van de zwaarte van de andere omstandigheden. Is het 
aantal uren boven de 700 dan is er een sterke aanwijzing van ondernemerschap. Het aantal aan 
het werk te besteden uren per kalenderjaar is belangrijk voor het al dan niet kunnen profiteren 
van de fiscale faciliteiten van de IB-ondernemer.  
Let op: een resultaatgenieter wordt dan door de fiscus als niet-ondernemer beschouwt, maar hij 
kan wel ondernemer voor de BTW zijn. Criterium voor dit ondernemerschap is of zelfstandig 
een bedrijf of beroep bv. als nevenwerkzaamheid, als exploitant/verhuurder van een pand  of 
exploitant van een octrooirecht uitoefent. Het gaat dan niet om werkzaamheden in besloten 
kring (bv. in familieverband).  
Tabel 23: Fiscaal onderscheid zelfstandige/ondernemer en zelfstandige/niet-ondernemer/
resultaatgenieter
Trefwoord Zelfstandige/ondernemer Zelfstandige/niet-ondernemer/

resultaatgenieter
Karakteristiek algemeen
Type werkzaamheid Onderneming als duurzame organ-

isatie met winststreven (duurzaam 
is gericht op continuïteit)

Enige vorm van arbeid 
(werkzaamheden) met streven 
naar financieel resultaat of 
geldelijk voordeel

Kapitaal ja N.v.t.
Arbeid ja Enige vorm van arbeid (maar 

geen hobby)
Deelname maatschappelijk produc-
tieproces

ja Deelname economisch verkeer
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Oogmerk onderneming Winst Geldelijk voordeel (is geen winst 
of loon)

Overeenkomst van opdracht (in-
spanningsverbintenis)

Ja (meestal) Ja (komt voor)

Overeenkomst van aanname van 
werk (resultaatsverbintenis)

Ja (komt voor) Ja (meestal)

Karakteristiek specifiek
Winststreven/verwachting Ja Nee
Ondernemersrisico privé Ja Nauwelijks
Debiteurenrisico Aanwezig Nauwelijks
Werkzaamheden op plek opdracht-
gever

Meestal, maar hoeft niet Niet relevant

Inschrijving KvK Ja Niet verplicht
Fiscale zaken
Vaststelling bedrag vatbaar voor IB Inkomsten (omzet) minus kosten 

= winst
Inkomsten (omzet) minus kosten 
= resultaat

BTW-plicht Ja, maar alleen bij leveren van 
goederen of diensten 

Ja, maar alleen bij leveren van 
goederen of diensten

Aantal  opdrachtgevers per jaar minimaal 3, maar is geen axioma 
(1 opdrachtgever is bv. toegesta-
an, indien een langdurig contract 
met die opdrachtgever normaal is 
gezien de aard van het werk)*

geen verplicht aantal

Ontbreken gezagsverhouding naar 
opdrachtgever

Ja Ja

Volksverzekeringen AOW, ANW, Wlz Via IB Via IB
Inkomensafhankelijke bijdrage 
Zorgverzekeringswet (Zvw)

Via aanslag Zvw (tegelijk met 
aanslag IB)

Via aanslag Zvw (tegelijk met 
aanslag IB)

Werknemersverzekeringen ZW, WW, 
WIA 

Nee Nee

Fiscale ondernemersfaciliteiten 
(ondernemersaftrek**)

Ja, mits het aantal aan werk best-
ede uren 1225 uur of meer per 
kalenderjaar is (23,5 uur of meer 
per week)

Nee 

MKB-vrijstelling ja  (ook als er minder dan 1225 
uur aan werk wordt besteed) 

neen

Omzetgerelateerde vrijstellingsregel-
ing van omzetbelasting (OVOB)

Ja, mits omzet minder is dan 
€ 20.000 per jaar 

Ja, mits omzet minder is dan  
€ 20.000 per jaar 

Zelf af te sluiten arbeidsongeschik-
theidsverzekering***

Ja Ja

*Let op: volgens een vonnis van de rechtbank in Gelderland in 2016 kan een tandarts die voor één 
opdrachtgever werkzaam was (maar wel op eigen naam behandelovereenkomsten sloot, een eigen 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering en pensioenverzekering had) niet als (zelfstandig) ondernemer, maar als 
resultaatgenieter, worden aangemerkt. 
In een uitspraak van het Hof Den Haag (ECLI:Nl:GHDHA:2018:1184) werd een ondernemer met één 
opdrachtgever als genieter van winst uit onderneming (geen resultaatgenieter) erkend, waarbij het Hof de 
aanwezigheid van het (grote!) ondernemersrisico (o.a. zijn aansprakelijkheid voor schade; de onzekerheid 
van voldoende werk bij die opdrachtgever; zijn investeringen in hulpmiddelen) als belangrijkste en 
doorslaggevend criterium hanteerde.  
Volgens de Rechtbank Amsterdam (ECLI:NL:RBAMSD:2018:5183) is  de bezorger, die een overeenkomst 
van opdracht met  bezorger Deliveroo had afgesloten, een zelfstandig ondernemer (ook al heeft hij maar 
één werkgever!), omdat de overeenkomst alle kenmerken van een zelfstandig ondernemerschap bevat (geen 
gezagsverhouding; eigen indeling van het werk; vrijelijke vervanging; geen uitkering bij ziekte etc).  
Belangrijk was, dat de overeenkomst was afgesloten met het duidelijke bedoeling geen “normale” 
arbeidsovereenkomst aan te gaan. 
** Zie tabel 14 plus uitgebreide toelichting in hoofdstuk 2 (paragrafen 2.2.1 tot en met 2.2.10) 
***Zelfstandigen die na de start van hun activiteiten zijn geweigerd voor een reguliere 
arbeidsongeschiktheidsverzekering, kunnen zich bij dezelfde verzekeraar melden voor de zogenaamde 
“vangnetregeling”of “vangnetverzekering”  (zie paragraaf 5.1.5)
Let op: opdrachtnemers/resultaatgenieters, die werken op basis van een overeenkomst van opdracht hebben 
sinds 1 januari 2020  recht op het wettelijk minimumloon. (per 1.7.2020: € 1.680,- per maand + 8% 
vakantiegeld)
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Werkzaamheden als hobby of als vrijwilliger 
Worden er goederen of diensten gratis aangeboden? Of alleen in de hobby- of familiesfeer? 
Dan beschouwt de fiscus de activiteiten als een hobby. Is het verlenen van de diensten 
zonder commercieel doel en brengt het nauwelijks (veel) geld op, dan beschouwt de 
fiscus de inkomsten als verwaarloosbaar. Er is geen sprake van belastingplicht voor de 
inkomstenbelasting en behoeft er geen BTW te worden berekend en afgedragen. 
Is er sprake van vrijwilligerswerk? Dan is er mogelijkheid om of de te maken onkosten 
vergoed te krijgen of een onbelaste (onkosten)vergoeding van maximaal € 170 per maand 
en € 1.700 per jaar te ontvangen. Vanaf 2021 wordt dit bedrag geïndexeerd.  
Een voorbeeld van vrijwilligerswerk is bv. het deelnemen van mensen met ervaring in de 
gezondheidszorg aan de internationale projecten  in ontwikkelingslanden.
Belastingvrij vrijwilligerswerk in Nederland kan alleen worden verricht bij sportorganisatie, 
ANBI of organisatie, die niet is onderworpen aan de vennootschapsbelasting of daarvan 
is vrijgesteld (www.belastingdienst.nl over art. 2, lid 6 Wet op de Loonbelasting 1964). 
De relatie tussen de organisatie, waar de vrijwilliger werkzaamheden verricht mag 
geen arbeidsovereenkomst zijn. Er is geen sprake van gezagsverhouding en er zijn 
geen verplichtingen in tijd en in werkzaamheden over en weer. De vergoeding staat 
in geen verhouding tot het tijdsbeslag en de aard van het werk. Een vrijwilliger moet 
een persoon zijn, die niet vanwege beroep of bedrijf het vrijwilligerswerk verricht. 
Gezien deze karakteristieken is het verdedigbaar, dat ook bij een maatschap (immers 
samenwerkingsvorm van IB-ondernemers) of eenmanszaak (solo-praktijk/IB-ondernemer/
solist) vrijwilligerswerk kan worden verricht, omdat beide rechtsvormen “niet zijn 
onderworpen aan de vennootschapsbelasting” (zie hierboven). Het vrijwilligerswerk en 
de vrijwilliger dienen wel aan de eerder genoemde criteria te voldoen. Uitzondering op 
deze opvatting vormt het vrijwilligerswerk van de partner van een belastingplichtige/
ondernemer, die hiervoor de (maximale) vrijwilligersvergoeding ontvangt.  Het 
vrijwilligerswerk, verricht in de onderneming, waaruit de ondernemer winst geniet, wordt 
rechtens gezien als arbeid, waarbij de meewerkende partner over de vergoeding tot € 5.000 
geen inkomstenbelasting behoeft te betalen. De ondernemer kan dan ook niet de vergoeding 
als kosten aftrekken  (zie art. 3.16,lid 4 Wet IB 2001) (zie ook paragraaf 2.2.4).
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