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ZZP’ERS EN 
DE WET DBA

De Wet DBA (deregulering beoordeling ar-
beidsrelatie) moet verkapte dienstverban-
den, schijnzelfstandigheid en concurren-

tie op arbeidsvoorwaarden voorkomen. Zoals het er 
nu naar uitziet, wordt deze wet per januari 2021 ver-
nieuwd. Wat deze vernieuwing zal inhouden, is nog 
niet precies bekend. Toch had de KNMT behoefte 
aan informatie over wat tandartsen verwachten en 
hoe zij daar dan mee omgaan. Hiernaar is in juni van 
dit jaar onderzoek gedaan. Toen was al wel duidelijk 
dat er mogelijk criteria komen om te toetsen of een 
opdracht binnen of buiten loondienst wordt uitge-
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voerd. En dat de nieuwe wetgeving van toepassing 
zou worden op zelfstandig werkende mondzorgpro-
fessionals, zoals waarnemers en praktijkmedewer-
kers. Ook praktijkhouders die met hen werken, zou-
den er dus mee te maken krijgen. Van de 353 tand-
artsen die de enquête hebben beantwoord, zijn er 139 
(39%) als zzp’er werkzaam. Van hen kan 23% nog niet 
zeggen of de mogelijke aanpassing van de wet voor 
hen gevolgen heeft en denkt 12% dat dit niet het ge-
val zal zijn. De overige 65% verwacht wel veranderin-
gen voor zichzelf. De fi guur laat zien welke het meest 
door deze zzp’ers zijn genoemd. NT

Ik zal mijn 
werkzaamheden 

als tandarts 
(in Nederland) 

beëindigen

9%

De contractuele 
relatie met mij als 
zzp-er zal moeten 
worden aangepast

23%

Ik zal in loondienst 
gaan werken in 
plaats van als

zzp-er

26%

Ik zal als zzp-er 
blijven werken, 

maar sneller van 
opdrachtgever 

veranderen

29%

Ik zal me 
zelfstandig 
vestigen of 

toetreden tot een 
maatschap

44%

Veranderingen die zzp’ers voor zichzelf verwachten 
als gevolg van de nieuwe Wet DBA #

# meer antwoorden mogelijk

n = 91
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