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Geachte heer Kamoschinski,

Op 24 april 2020 legde u aan de Belastingdienst een overeenkomst voor met het
verzoek te beoordelen of werken volgens deze overeenkomst leidt tot werken
buiten dienstbetrekking.
U legde de overeenkomst voor namens Nederlandse Vereniging voor de GeZondheidszorgpsychologie en Haar Specialismen (NVGzP), waarvan u
beleidsmedewerker bent. NVGzP is een specialistische beroepsvereniging van en
voor BIG-geregistreerde psychologen.
Naar aanleiding van uw verzoek hebben wij elkaar op 27 oktober 2020 telefonisch
gesproken.
Beoordeling van uw verzoek
In de voorgelegde overeenkomst zie ik onvoldoende aanknopingspunten om te
concluderen dat werken volgens deze overeenkomst leidt tot werken buiten
dienstbetrekking. Daarom kan ik u hierover geen zekerheid vooraf geven.
Toelichting
Bij de beoordeling van een overeenkomst gaat het om de vraag of de
Belastingdienst het standpunt kan innemen dat geen sprake is van een echte of
fictieve dienstbetrekking.
Voor de echte dienstbetrekking zijn volgens de huidige wetgeving de criteria
werkgeversgezag, persoonlijke arbeid en loon essentieel. De Belastingdienst kan
de gevraagde zekerheid alleen geven als met de afspraken in de overeenkomst
voldoende aannemelijk is dat ten minste een van de drie criteria ontbreekt. Dat is
in de door u voorgelegde overeenkomst niet het geval.
Vanwege de aard van de werkzaamheden en de omstandigheden waaronder de
opdracht wordt uitgevoerd, ben ik van mening dat onvoldoende aannemelijk is dat
de opdrachtnemer de werkzaamheden zelfstandig en zonder werkgeversgezag kan
uitvoeren. Het gaat hier immers om een praktijkopleidingsplaats waarbij de
student (geen medisch specialist) onder begeleiding van praktijkhouder ervaring
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opdoet in het kader van de opleiding tot GZ-psycholoog, psychotherapeut, klinisch
psycholoog of klinisch neuropsycholoog.
Uit onder andere de afspraken in de overeenkomst leid ik verder af, dat de
opdrachtgever aanwijzingen en instructies kan geven over de uitvoering van de
werkzaamheden. Daarnaast Iijkt het erop dat de opdrachtnemer onvoldoende
zelfstandig kan zijn bij de organisatie van zijn werkzaamheden. Baseer dat op
artikelen 2.2 tot en met 2.4 en 3.1 van de voorgelegde overeenkomst. Ook
daarom is het niet aannemelijk dat werkgeversgezag ontbreekt.
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Conclusie in vooroverleg
Het door u ingediende verzoek betreft vooroverleg. Op basis van de door u
voorgelegde overeenkomst kan ik u geen zekerheid vooraf geven dat werken
volgens de overeenkomst leidt tot werken buiten dienstbetrekking. Ik heb geen
inzicht in alle relevante feiten en omstandigheden bij de daadwerkelijke uitvoering
van de werkzaamheden. Een toetsing op basis daarvan kan mogelijk achteraf tot
een ander standpunt leiden.
Contact
Hiermee is de behandeling van uw verzoek afgehandeld. Hebt u nog vragen? Belt
u mu dan op mijn telefoonnummer (088) 153 37 68. U kunt ook mailen naar
as.mironova@belastingdienst.nl. Kijk voor de voorwaarden voor het gebruik
van e-mail bij 'Contact' op http://www.belastingdienst.nl.

na ens de jeispecteur

ronova LL.M
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