
 

Aandachtspunten bij het werkgevers-addendum voor fysio’s in de eerste lijn  
 

In het addendum van WVF staat een aantal punten die nadelig kunnen uitpakken voor jou als 

werknemer. De belangrijkste beschrijven we beknopt in deze bijdrage. Eerst lichten we toe waar 

deze ontwikkeling vandaan komt.  

Waarom een aanvulling op de arbeidsovereenkomst? 

De Belastingdienst heeft geoordeeld dat de hoge WW-premie van toepassing is bij een variabel 

salaris of all-in loon. De lage WW-premie geldt alleen als je een vast contract met een vaste 

arbeidsomvang hebt. De overheid wil hiermee de werknemer meer inkomenszekerheid geven en de 

doorgeslagen flexibilisering tegengaan. Volgens de Belastingdienst is het variabele salaris een 

oproepcontract. Je werkgever moet dan over jouw loon 7,7% WW-premie betalen in plaats van 2,7%. 

Dat gaat om flinke bedragen. Het is dus begrijpelijk dat je werkgever deze hoge premie wil 

voorkomen via het nieuwe addendum van WVF.  

[Lees het volledige bericht over het addendum, inclusief tekst en toelichting op de site van WVF] 

 

Variabele beloning: al jarenlang hoofdpijndossier  

In de praktijk komt het regelmatig voor dat de werkgeverslasten van het omzetgedeelte neergelegd 

worden bij de werknemer. Waarmee je als werknemer feitelijk opdraait voor de werkgeverslasten, 

terwijl dat in principe bij de ondernemer hoort.  

Goede zaak onduidelijkheden aan te pakken 

Het is een goede ontwikkeling dat werkgevers juridische onduidelijkheden willen aanpakken die zich 

al meer dan 15 jaar zijn ingeburgerd binnen de fysiotherapiebranche. Dit is noodzakelijk voor de 

professionalisering van onze beroepsgroep. Die juridische onduidelijkheden zijn een kwetsbaarheid 

voor werkgevers, omdat werknemers naar de rechter kunnen stappen. Een vast salaris en een vaste 

arbeidsomvang bieden ook voor jou als werknemer meer zekerheid. Bovendien legt het de 

ondernemersrisico’s terug waar ze thuishoren, namelijk bij de werkgever. FDV wil hierover afspraken 

vastleggen in de cao. Zolang die er niet is, zijn we aangewezen op de weerbarstige praktijk.  

Maar is het addendum van WVF nu de juiste oplossing? Wij wijzen graag op de volgende 

aandachtspunten:  

1. Vaststellen van het maandsalaris: ingewikkeld vraagstuk 
2. Prestatiebeloning: werkgever beslist eenzijdig, en houdt ongezonde financiële prikkels in stand 
3. Overwerk: extra werk = extra salaris 

 

1. Vaststellen van het maandsalaris: ingewikkeld vraagstuk 

Wat staat er in het addendum? 
In het addendum staat dat werknemer en werkgever een vast maandsalaris met een vaste 
arbeidsomvang afspreken. WVF geeft hier in de toelichting een aantal rekenvoorbeelden voor.  
 
Wat vindt Fysiovakbond FDV? 
 
Salaris 
Je werkgever mag je loon niet zomaar verlagen zonder jouw schriftelijke toestemming. Het 
uitgangspunt zou het brutosalaris zijn wat je het afgelopen jaar hebt verdiend. Als je dat deelt door  
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12, kom je op je gemiddelde bruto maandsalaris uit. Daar komt dan nog 8% vakantietoeslag bij waar 
je elk jaar recht op hebt. Waren je vakantiedagen verdisconteerd in je salaris, dan moet de waarde  
 
van die dagen ook apart worden berekend. Dit moet duidelijk vermeld staan in je 
arbeidsovereenkomst en op je loonstrook. 
 
Vraag in elk geval de volgende informatie op bij je werkgever: 

1. Toelichting op de berekening van het salaris, vakantiegeld en vakantiedagen. 
2. Pro forma salarisstrook zodat je die kan vergelijken met het salaris van vorig jaar.  
3. Toelichting op de prestatiebeloning en waar deze van afhankelijk is. 

 
Arbeidsduur 
Hierbij is het belangrijk dat je niet alleen afspraken maakt over tijd voor patiëntgebonden taken, 
maar ook voor je overige werkzaamheden (indirecte, niet-patiëntgebonden tijd).  
 

2. Prestatiebeloning: werkgever beslist eenzijdig, en houdt ongezonde financiële prikkels 
in stand 

 
Wat staat er in het addendum? 
In artikel 3 van het addendum gaat het over prestatiebeloning. Dit is een beloning die onder 
bepaalde voorwaarden wordt uitgekeerd. Die voorwaarden spreek je van tevoren af met je 
werkgever. Voorbeelden vanuit WVF zijn onder meer: 
• de werknemer in [tijdspanne] minimaal [aantal] behandelingsuren heeft vervuld, [en/of]  
• de werknemer in [tijdspanne] minimaal [aantal] nieuwe klanten heeft geworven. 
 
In lid 7 tot en met 9 worden aanvullende voorwaarden gesteld die gunstig zijn voor de werkgever, 
maar niet voor de werknemer. De werkgever kan de prestatiebeloning eenzijdig wijzigen. Als er een 
verschil van mening is, beslist de werkgever. De werkgever kan ook beslissen om de 
prestatiebeloning niet uit te keren. Deze afspraken zijn voor jou niet gunstig en advies is om hier niet 
mee in te stemmen. 
 
Wat vindt Fysiovakbond FDV? 
De prestatiebeloning lijkt een vervanging van de omzetafhankelijke beloning. Dan is het dus niet echt 
een extra beloning en zou je er ook niets extra’s voor doen. Uitgangspunt moet zijn dat je er in je 
inkomen niet op achteruit mag gaan en dat je niet méér uren moet werken voor hetzelfde salaris. 
Vraag kritisch door bij dit punt. Vraag ook of de prestatiebeloning bovenop het salaris komt dat je 
daarvóór verdiende en wat je daarvoor extra zou moeten doen.  
 
In de toelichting van WVF staat in rekenvoorbeeld 3 de situatie beschreven waarbij een werknemer 
een prestatiebeloning krijgt van ongeveer een derde deel van zijn jaarsalaris. Dit zou betekenen dat 
je als werknemer voor een groot gedeelte van je inkomen afhankelijk bent van het wel of niet halen 
van je prestatiebeloning. Omdat deze prestatiebeloning gekoppeld kan worden aan een aantal 
behandeluren, komt het wel heel dicht in de buurt van een variabele beloning. En dat is nu juist de 
beloningsvorm waar we vanaf willen. 
 
Zoals de prestatiebeloning in het addendum staat omschreven, kan je werkgever de hoogte van de 
prestatiebeloning kan veranderen bij ziekte, ook als je je “target” haalt, of kan besluiten om volgend 
jaar geen prestatiebeloning af te spreken. Ook kan je werkgever eenzijdig beslissen dat je geen 
prestatiebeloning krijgt als er “zwaarwegende bedrijfsbelangen” zijn. Best vervelend als jij van die 
prestatiebeloning afhankelijk bent om je huur en je boodschappen te betalen. 
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3.  Overwerk: extra werk = extra salaris 
 
Wat staat er in het addendum? 
In artikel 2.3 van het addendum van WVF staat dat de werknemer geen recht heeft op een 
vergoeding van overwerk voor zover dit overwerk bijdraagt aan het behalen van de afspraken van de 
prestatiebeloning. 
Wat vindt Fysiovakbond FDV? 
Helaas bestaat voor overwerk geen eenduidige wettelijke definitie. Mogelijk staat hier wel iets over 
in je arbeidsovereenkomst. Als je extra uren werkt bovenop de uren in je arbeidsovereenkomst, zou 
dit gewoon moeten worden uitbetaald. Administratie, scholing, werkoverleg en contact met 
verwijzers is werktijd. 
 
Het is onwenselijk dat in je contract een afspraak staat waardoor je, zonder daarvoor te worden 
beloond, extra gaat werken, alleen maar omdat je een prestatiebeloning in het vooruitzicht hebt 
gekregen die je werkgever misschien wel of misschien ook niet gaat uitkeren. 
 

 

Heb je andere vragen over het addendum? 

Trek bij fdv@fysiovakbond.nl aan de bel. Op deze pagina lees je waar je juridische informatie kunt 

inwinnen. Wij houden je op de hoogte als er ontwikkelingen zijn. Fysiovakbond FDV heeft WVF 

aangeboden om samen constructief naar het addendum te kijken. Zodat er een nieuwe versie 

gemaakt kan worden die ook jouw belangen van fysiowerknemer in het oog houdt.  
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