
Nieuwsflits Gezondheidszorg

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij ontvangt u de nieuwsflits van de sectorgroep 

Gezondheidszorg.

Met deze digitale nieuwsflits willen wij u graag op de hoogte houden 

van relevante juridische ontwikkelingen in de gezondheidszorg. Wij 

hopen dat deze informatie van pas kan komen bij uw dagelijkse 

werkzaamheden. 

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties over de inhoud van de nieuwsflits, neemt u dan 

contact op met Yvonne Nijhuis, advocaat gezondheidsrecht (tel: 053 - 480 42 26, 

yvonne.nijhuis@kienhuishoving.nl).

In deze nieuwsflits komt het volgende onderwerp aan de orde:

- Verscherping van de aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders in de 

semipublieke sector;

- Alphahulp in dienst van zorgaanbieder; einde van de alphahulpconstructie?!

- Overgang van onderneming bij aanbesteding thuishulp op grond van de WMO

Verscherping aansprakelijkheid bestuurders en toezichthouders in de zorg

De aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders in de semipublieke sector zal worden 

aangescherpt. Zo ook voor bestuurders en toezichthouders in de zorg. Dit is de strekking van 

een brief van Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie van 12 november 2013 aan de 

Tweede Kamer (hierna: de brief). Dit zal gerealiseerd worden door aanpassingen van 

bepalingen in boek 2 van het Burgerlijk Wetboek die zien op de vereniging en de stichting, 

alsmede door specifieke sectorale wetgeving. Voor wat betreft sectorale initiatieven in zorg 

verwijzen wij naar de brief van 19 september 2013 (Goed bestuur in de zorg) van de Minister 

van VWS. Daarin heeft zij maatregelen aangekondigd die zullen worden opgenomen in het 

wetsvoorstel goed bestuur in de zorg. Daarin zullen de nodige verplichtingen worden 

vastgelegd voor een goede bestuurs-, toezichts- en medezeggenschapsstructuur, waarbij het 

externe toezicht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg als sluitstuk fungeert. Onder andere 

zal daarin worden opgenomen de verplichting voor alle leden van een raad van bestuur tot het 

overhandigen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voordat zij kunnen toetreden. Ook 

is nieuw dat toezichthouders bij taakverwaarlozing aansprakelijk kunnen worden gesteld op 

basis van artikel 2:9 Burgerlijk Wetboek. Ook bestaat de mogelijkheid dat zij worden ontslagen 

door middel van een verzoek dat de cliëntenraad hiertoe indient bij de Ondernemingskamer.

Het kabinet wil de wettelijke positie van en taakvervulling van interne toezichthouders van 

verenigingen en stichtingen verduidelijken en zo de drempel tot aansprakelijkstelling of ontslag 

van wanpresterende bestuurders en toezichthouders verlagen. Passief en onzorgvuldig gedrag 
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moet worden tegengegaan, aldus de minister. De brief noemt de contouren van 

aansprakelijkheid: aansprakelijkheid is aan de orde bij schade door ernstig verwijtbaar 

handelen, maar niet als weloverwogen beleidsbeslissingen door omstandigheden uiteindelijk tot 

negatieve gevolgen voor de instelling leiden.

De brief noemt hierbij vier invalshoeken:

1. Verduidelijking taken en bevoegdheden interne toezichthouders

Voor interne toezichthouders blijken de taken in de praktijk niet altijd even duidelijk. Daarom zal 

meer helderheid moeten worden geschapen over de taken en bevoegdheden van interne 

toezichthouders. De doelstellingen van semipubliekrechtelijke instellingen kunnen per sector 

verschillen. De taakomschrijving zal daarom per sector worden uitgewerkt in sectorale 

wetgeving. In de wet zal daarnaast een wettelijke taakomschrijving worden opgenomen voor 

stichtingen en verenigingen met een toezichthoudend orgaan. De algemene taakomschrijving 

zal dan voor alle toezichthouders gelijk zijn, ook voor stichtingen en verenigingen die niet actief 

zijn in de semipublieke sector.

Als bestuurders en toezichthouders een tegenstrijdig (eigen) belang hebben met de stichting of 

vereniging, zullen zij zich in de besluitvorming afzijdig moeten houden. Voor de stichting en 

vereniging zal daarom een wettelijke tegenstrijdig belang regeling worden opgenomen. De wet 

kent een dergelijke regeling reeds voor de B.V. en N.V.

2. Verlaging drempels aansprakelijkheid

Bestuurders van een rechtspersoon moeten op grond van de wet hun taak behoorlijk vervullen. 

Bij onbehoorlijke taakvervulling is de bestuurder aansprakelijk jegens de rechtspersoon. Dit 

wordt ook aangeduid als de interne aansprakelijkheid.

Voor de interne toezichthouders van stichtingen en verenigingen, de rechtsvorm van veel 

zorginstellingen, bevat de wet nu geen uitdrukkelijke regeling voor aansprakelijkheid. Dit zal in 

de wet worden opgenomen. De wet kent een dergelijke regeling reeds voor de B.V. en N.V.

3. Strafrecht

Een onlangs ingediend wetsvoorstel omtrent faillissementsfraude bevat reeds het voorstel om 

misbruik van gemeenschapsgelden strafbaar te stellen. Dit betreft het oneigenlijk gebruik van 

middelen die door rijks- of lokale overheid danwel internationale organisaties zijn verstrekt. 

Subsidies worden expliciet onder de middelen genoemd.

Iedere rechtspersoon heeft op grond van de wet een administratieplicht. Het niet-naleven 

hiervan kan leiden tot persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders. Het kabinet wil het niet-

naleven van de administratieplicht tevens strafrechtelijk sanctioneren, om de mogelijkheden tot 

onderzoek bij fraude te vergroten.

Daarnaast constateert de Minister dat de overheid soms bij een instelling moet ingrijpen om een 

faillissement te voorkomen. Bestuurders kunnen dan niet worden aangesproken voor delicten 

die faillissement als voorwaarde kennen. Het kabinet beoogt dat bij ernstig nadeel voor de 

instelling ook strafrechtelijk kan worden opgetreden jegens het bestuur, ongeacht of het 

faillissement daadwerkelijk is ingetreden.



4. Versterking extern toezicht

Diverse sectoren kennen van overheidswege een externe toezichthouder. In de zorg zijn dat 

onder andere de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Nederlandse Zorgautoriteit. De 

bevoegdheden van de externe toezichthouders zullen, verschillend per sector, worden 

uitgebreid in sectorale wetgeving. Hiermee wordt beoogd de positie van de interne 

toezichthouder ten opzichte van het bestuur te versterken.

Bestuurders van een stichting kunnen op grond van de huidige wetgeving door de rechter 

worden ontslagen op verzoek van iedere belanghebbende of het openbaar ministerie als zij iets 

doen of nalaten in strijd met de wet, statuten of zich schuldig maken aan wanbeheer. Deze 

wettelijke regeling zal worden uitgebreid met de mogelijkheid tot ontslag van interne 

toezichthouders.  De ontslagmogelijkheid geldt derhalve ongeacht de overige bepalingen in 

statuten omtrent ontslag.

De inhoud van de brief zal worden uitgewerkt in een wetsvoorstel. Een eerste wetsvoorstel zal 

volgens de brief medio december a.s. ter consultatie worden aangeboden. Zodra hierover meer 

bekend is, zullen wij u daarvan uiteraard op de hoogte stellen.

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Matthijs van Rozen en Yvonne 

Nijhuis.

Alphahulp in dienst van zorgaanbieder; einde van de alphahulpconstructie?!

Alphahulpen zijn thuiszorgmedewerkers die in dienst van cliënten huishoudelijke hulp 

werkzaamheden verrichten. Zij vallen daarbij onder de zogenaamde “regeling dienstverlening 

aan huis” (hierna: de Regeling). Dat is een fiscale regeling, die geldt voor personen die 

werkzaamheden in en rond het huis verrichten, zoals de werkster, de tuinman of de oppas.

Burgers die hulp bij het huishouden in natura ontvingen, konden hiervoor een alphahulp 

inschakelen. Hierdoor werden echter veel burgers ongewild en onwetend werkgever. Door 

wijziging van de WMO per 1 januari 2010 (Wet Bussemaker) geldt echter, dat als de burger 

ondersteuning in natura wenst, hij/zij op geen enkele wijze geconfronteerd mag worden met de 

lasten die samenhangen met werkgeverschap. Op gemeenten rust een informatieplicht jegens 

de cliënt. Met ingang van de wetswijziging is het aldus uitgesloten dat een thuiszorgaanbieder 

de voorziening in natura via een alphahulp levert, waardoor de burger ongewild werkgever 

wordt.

Gemeenten hebben echter de alphahulp herontdekt als goedkoop alternatief voor de levering 

van WMO diensten door thuiszorgaanbieders! Gemeenten zetten inmiddels actief in op de inzet 

van alphahulpen bij cliënten die WMO zorg nodig hebben, waarbij zij de cliënten bemiddeling 

aanbieden en de administratieve rompslomp uit handen nemen. In veel gevallen sluiten 

gemeenten na aanbesteding overeenkomsten met thuiszorgaanbieders voor de levering van 

bemiddeling en cliëntondersteunende servicediensten.

De inzet van de alphahulp bij een cliënt door bemiddeling van gemeenten, dan wel door 

thuiszorgaanbieders (op verzoek van gemeenten), waarbij de cliënt werkgever is van de 

alphahulp, wordt ook wel de alphahulpconstructie genoemd.

Het Gerechtshof in Arnhem heeft echter in een uitspraak van 5 november 2013 (gepubliceerd 

op 8 november jl.) geoordeeld dat de alphahulp in deze casus niet in dienst was van haar 

cliënten, maar dat zij een arbeidsovereenkomst had met de thuiszorgorganisatie die als 

bemiddelaar optrad. Betekent deze uitspraak nu een strop voor thuiszorgaanbieders die ook 
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WMO diensten aanbieden? En het einde van de alphahulpconstructie? En wat betekent dit voor 

gemeenten die deze bemiddelingsrol op zich hebben genomen?

Het Hof Arnhem heeft geen uitspraak gedaan over de alphahulp-constructie als zodanig, maar 

over de constructie in een specifieke casus. Dit neemt niet weg dat het verstandig is als 

zorginstellingen met deze uitspraak in de hand kritisch kijken naar de feitelijke uitvoering van de 

alphahulp-constructie in hun praktijk. Van belang is hierbij is te weten wat de argumenten waren 

voor het Hof om in dit geval een arbeidsovereenkomst aan te nemen tussen de alphahulp en de 

zorginstelling.

In dit verband zijn met name de navolgende rechtsoverwegingen van het Hof relevant:

“4.11

Het hof is van oordeel dat de verhouding tussen en Beeuwkes gelet op alle omstandigheden van het 

geval, zoals vermeld onder de vaststaande feiten en hiervoor onder 4.5 tot en met 4.10, als een 

arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 7:610 BW dient te worden aangemerkt. Het hof wijst daarbij, 

alles overziend, in het bijzonder op de volgende, hiervoor besproken, omstandigheden:

- dat Beeuwkes de alphahulpen werft in het kader van de uitvoering van (het pakket van) de zorgtaken 

die Beeuwkes jegens de gemeente op zich heeft genomen;

- dat de organisatie van Beeuwkes feitelijk en juridisch (raamovereenkomst) is (in)gericht op het 

uitvoeren van haar verplichtingen jegens de gemeente, door middel van (onder meer) alphahulpen, 

waartoe zij alphahulpen werft en deze koppelt aan hulpgeïndiceerde cliënten;

- dat Beeuwkes wel enige instructiebevoegdheid heeft jegens de alphahulpen, bijvoorbeeld ten aanzien 

van het ondertekenen en laten ondertekenen door de client van de ‘arbeidsovereenkomst’; het 

inleveren van het urenbriefje, hoe te handelen bij ziekte/verhindering;

- dat de verhouding tussen alphahulp en cliënt voor het overgrote deel (tevoren) is vastgelegd in door 

Beeuwkes opgestelde contracten;

- dat na de bemiddeling door Beeuwkes sprake blijft van een voortdurende inhoudelijke en 

administratieve betrokkenheid van Beeuwkes bij de door de alphahulp verrichte werkzaamheden;

- dat de hoogte van het loon wordt bepaald in de verhouding tussen de alphahulpen en Beeuwkes en 

de loonbetaling in overwegende mate (feitelijk) door Beeuwkes geschiedt en die betaling slechts een 

verwijderd en indirect verband heeft met de afdracht van de eigen bijdrage van cliënten aan het CAK.

4.12

Dat de feitelijke instructiebevoegdheid over het werk overwegend bij de cliënt ligt en het gezag van 

Beeuwkes ten opzichte van de alphahulp (dus) een meer algemeen karaker heeft, legt tegenover de 

hiervoor genoemde omstandigheden onvoldoende gewicht in de schaal. Dat de UWV en belastingdienst 

zich met betrekking tot de zogenoemde modelovereenkomst alphahulpen op het standpunt hebben 

gesteld dat niet de thuiszorginstelling maar de cliënt werkgever is, doet aan dit oordeel omtrent de 

civielrechtelijke verhoudingen tussen partijen niet af. Het geheel overziend, moet de verhouding tussen en 

Beeuwkes worden aangemerkt als een arbeidsovereenkomst waarbij zij, ter uitvoering van een daartoe 

(na verwijzing door de gemeente) door de cliënt(en) aan Beeuwkes verstrekte opdracht, aan die cliënten 

ter beschikking wordt gesteld (vgl. 7:690 BW).”

Het gevaar voor andere thuiszorginstellingen is dat ook zij bij de inzet van alphahulpen te veel 

de vinger aan de pols willen of moeten houden, zodanig dat geoordeeld wordt dat hun 

betrokkenheid verder gaat dan zuivere bemiddeling. Immers, bij beantwoording van de vraag of 

de rechtsverhouding tussen partijen dient te worden aangemerkt als een arbeidsovereenkomst, 

is niet beslissend welke juridische kwalificatie partijen zelf aan hun verhouding hebben 

gegeven, maar of de (feitelijk) afgesproken rechten en verplichtingen, mede gelet op de 



feitelijke uitvoering daarvan, al dan niet voldoen aan de in artikel 7:610 BW vermelde vereisten 

voor een arbeidsovereenkomst.

Ook gemeenten, die zelf bemiddelen (of dat nu noodzakelijkerwijs zullen gaan doen) en dat op 

vergelijkbare wijze als in de casus invullen, lopen mijns inziens risico. Op grond van CAR-UWO 

(de arbeidsvoorwaardenregeling voor de sector gemeenten) is het niet ondenkbaar dat een 

kantonrechter in een voorkomend geval zal aannemen, dat de alphahulp bij de gemeente in 

dienst is op grond van een arbeidsovereenkomst (dus niet op grond van een ambtelijke 

aanstelling). Daar waar gemeenten, ondanks de nadrukkelijk gewenste wijziging van de WMO 

per 1 januari 2010, de alphahulp weer hadden omarmd om een verdere bezuinigingsslag te 

kunnen maken, staan zij thans voor een nieuwe uitdaging.

Bemiddelt u als zorginstelling (in opdracht van gemeenten) ook voor alphahulpen en heeft u 

behoefte aan advies op maat met betrekking tot de inzet van alphahulpen vanuit uw organisatie 

en de mogelijke risico’s, dan helpen wij u graag verder. U kunt daarvoor contact opnemen met 

Yvonne Nijhuis.

Overgang van onderneming bij aanbesteding thuishulp op grond van de WMO

De uitspraak

De kantonrechter Nijmegen achtte in een uitspraak d.d. 23 juli jl. (gepubliceerd op 8 november 

jl.) aannemelijk, dat na aanbesteding van de thuishulp in het Rijk van Nijmegen in het kader van 

de WMO sprake is van overgang van onderneming in de zin van art. 7:662 BW. De 

overnemende partij had immers een wezenlijk deel – qua aantal en deskundigheid – van de 

thuishulpen overgenomen, aldus de kantonrechter. Daarbij is tevens aangenomen, dat 

stafpersoneel vanaf datum overname eveneens van rechtswege in dienst is van de 

overnemende partij. De uitspraak heeft tot gevolg dat betrokken personeelsleden met behoud 

van arbeidsvoorwaarden (automatisch) in dienst zijn getreden van de overnemende partij.

Tot dusver bestonden op grond van de CAO VVT en daarop gebaseerde rechtspraak inmiddels 

wel verregaande verplichtingen jegens werknemers van verliezende en verkrijgende 

werkgeverspartijen in het kader van WMO-aanbestedingen, maar een uitspraak over de vraag 

of sprake is van overgang van onderneming werd nog niet eerder gedaan.

Uiteraard dient de vraag of bij een bepaalde aanbesteding sprake is van overgang van 

onderneming elke keer weer te worden getoetst aan de feiten en omstandigheden. De 

conclusie dat bij overname van personeel na gunning van een WMO-aanbesteding altijd sprake 

is van een overgang van onderneming kan niet worden getrokken. Wel is het van belang voor 

een zorgaanbieder zich bewust te zijn van haar rechtspositie in deze. Met name zijn hierbij de 

hieronder weergegeven overwegingen relevant.

Overwegingen

Artikel 7:662 BW is gebaseerd op de EG-richtlijn van 14 februari 1977 inzake het behoud van 

rechten van werknemers bij overgang van ondernemingen, vestigingen of onderdelen daarvan 

(richtlijn 77/187/EG). In een reeks van arresten heeft het Hof van Justitie van de EG/EU (hierna: 

HvJ) uitgemaakt dat, gelet op het doel van de richtlijn, voorkomen dient te worden dat de 

grenzen van bescherming te nauw worden getrokken. Het begrip “onderneming” wordt hierbij 

door het HvJ ruim uitgelegd: het moet gaan om een duurzaam georganiseerde economische 

eenheid waarvan de activiteit niet tot de uitvoering van een bepaald werk is beperkt, dus een 

georganiseerd geheel van personen en elementen, waarmee een economische activiteit met 
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een eigen doelstelling kan worden uitgeoefend (HvJ 19 september 1995, NJ 1996, 520, 

Rygaard). Onder het begrip “eenheid” wordt verstaan een georganiseerd geheel van personen 

en elementen waarmee een economische activiteit met een eigen doelstelling kan worden 

uitgeoefend (HvJ 11 maart 1997, NJ 1998, 377, Süzen).

Ook moet na overdracht sprake zijn van behoud van een eigen identiteit van de economische 

eenheid. Of sprake is van identiteitsbehoud moet beoordeeld worden aan de hand van de 

feitelijke omstandigheden, zoals de aard van de betrokken onderneming, of materiële activa zijn 

overgedragen, wat de waarde van de immateriële activa is op het moment van overdracht, of 

vrijwel al het personeel door de nieuwe ondernemer in dienst is genomen, of een klantenkring 

wordt overgenomen en de mate waarin de activiteiten voor en na de overdracht 

overeenstemmen. Al deze factoren zijn evenwel slechts deelaspecten van het te verrichten 

globale onderzoek en mogen daarom niet elk afzonderlijk worden beoordeeld (vgl. HvJ 18 

maart 1986, NJ 1987, 502, Spijkers).

Een economische eenheid kan echter niet worden gereduceerd tot de activiteit waarmee zij is 

belast. Haar identiteit moet ook uit andere factoren blijken, zoals de personeelssamenstelling, 

de leiding, de taakverdeling, de bedrijfsvoering of, in voorkomend geval, de productiemiddelen.

In bepaalde sectoren, waarin arbeidskrachten de voornaamste factor bij de activiteit zijn, kan 

een groep werknemers die duurzaam een gemeenschappelijke activiteit verricht, een 

economische eenheid vormen.

In de onderhavige zaak is gebleken dat de door verkrijgende werkgever (Vérian c.s.) 

overgenomen thuishulpmedewerkers al meer dan 15 jaar het overgrote deel (80%) van de 

thuishulp in ‘Het Rijk van Nijmegen’ verzorgen, eerst in dienst van ZZG en later in dienst bij 

Axxicom. Gelet op de organisatie van de thuishulpen bij Axxicom, die met eigen ondersteuning 

door stafpersoneel vanuit de aparte vestiging Nijmegen werkten, achtte de kantonrechter 

“aannemelijk dat zij functioneerden als een georganiseerd geheel van werknemers die 

speciaal en duurzaam met een gemeenschappelijke taak, het verlenen van thuishulp”,

belast waren. Andere relevante productiefactoren zijn niet aanwezig. Het gaat dus om een 

eenheid die louter uit arbeidskrachten bestaat. Deze groep van werknemers is op grond van het 

voorgaande aan te merken als een economische eenheid.

Vérian c.s. had het overgrote deel, 786 van de 885, van de thuishulpmedewerkers 

overgenomen. Hieruit blijkt dat zij “een wezenlijk deel -qua aantal en deskundigheid- van het 

personeel van Axxicom heeft overgenomen”. De omstandigheid dat de thuishulpmedewerkers 

bij Vérian c.s een nieuw arbeidscontract is aangeboden en dat het hun vrijstond daar al dan niet 

positief op te reageren, doet daar niet aan af. Ook de omstandigheid dat de overname van een 

deel van het personeel van Axxicom haar door de CAO VVT is opgelegd, zoals Vérian had 

aangevoerd, neemt in een dergelijk geval in ieder geval niet weg, dat de overgang betrekking 

heeft op een economische eenheid. Daarnaast staat vast dat Vérian de activiteit heeft 

voortgezet. De thuishulpwerkzaamheden en de cliënten ten behoeve waarvan de 

werkzaamheden worden uitgevoerd zijn, ook na overgang naar verkrijgende werkgever, immers 

dezelfde gebleven. Aannemelijk is dan ook dat deze economische eenheid van werknemers 

haar identiteit na overdracht heeft behouden.



Gelet op al deze omstandigheden werd een overgang van onderneming aangenomen.

Voor een beoordeling van uw concrete situatie op dit gebied of voor (algemene) vragen over dit 

onderwerp, kunt u contact opnemen met Yvonne Nijhuis.

Disclaimer 

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KienhuisHoving N.V. mag niets uit deze uitgave worden 

verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door 

fotokopieën, opnamen of op enige andere manier. Tegen het forwarden van de nieuwsbrief in zijn geheel aan derden 

bestaat geen bezwaar, mits dit gebeurt in ongewijzigde vorm, zonder commentaar en met volledige bronvermelding 

(bestaande uit: “Nieuwsflits Gezondheidzorg, KienhuisHoving N.V., www.kienhuishoving.nl”). 

De informatie in deze nieuwsflits, die kosteloos wordt verspreid, is bedoeld ter voorlichting van cliënten en andere 

relaties en kan niet worden gebruikt als advies in individuele situaties. In die gevallen kan vanzelfsprekend een op de 

specifieke situatie toegesneden deskundig advies worden gegeven.

Hoewel deze nieuwsflits met de grootst mogelijke zorgvuldigheid tot stand is gekomen, aanvaardt KienhuisHoving geen 

enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of andere onjuistheden (of de gevolgen daarvan).
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