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M.H. Feiken mr. L.K. Wouterse
advocaat advocaat

Wie is verplicht verzekerd voor 
de werknemersverzekeringen?

Verzekeringsplicht werknemersverzekeringswetten
– Verzekeringsplicht:

– Privaatrechtelijke dienstbetrekking (3 elementen)
(artikel 3 ZW, artikel 3 WW, artikel 8 WIA jo. art. 3 ZW)

– Fictieve dienstbetrekking
(artikelen 4 ZW, artikel 4WW, artikel 8 WIA jo. artikel 4 ZW)

– Gelijkgestelde arbeidsverhoudingen 
(artikelen 5 ZW, artikelen 5 WW, artikel 8 WIA jo. Artikel 5 ZW)

– Uitzonderingen:
(artikel 6 ZW, artikel 6 WW, artikel 8 WIA jo. artikel 6 ZW):

– De directeur-grootaandeelhouder (lid 1 onder d)
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Privaatrechtelijke dienstbetrekking
Vaste jurisprudentie bestuursrechter was als volgt:

– Aan de bedoeling van partijen wordt snel voorbij gegaan.

– Het gaat om de feiten en omstandigheden.

Vaste jurisprudentie civiele rechter was als volgt:
– De bedoeling van partijen staat voorop.

– Maar er moet ook gekeken worden naar de wijze waarop partijen feitelijk inhoud hebben

gegeven aan de overeenkomst.

– Niet één enkel kenmerk is beslissend: de verschillende rechtsgevolgen, die partijen aan hun

verhouding hebben verbonden, moeten in hun onderlinge verband moeten worden gezien.
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Privaatrechtelijke dienstbetrekking
Vaste jurisprudentie fiscale rechter was als volgt:

– Zat een beetje tussen beide rechters in.

– Volgde toch iets meer de bedoeling van partijen dan de bestuursrechter maar minder dan de

civiele rechter.

– Maar er moet wel sprake zijn van materieel gezag.
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Privaatrechtelijke dienstbetrekking
– HR 25-3-2011 ECLI:NL:HR:2011:BP3777

(het Gouden Kooi–arrest)
– Deelnemer televisieprogramma vroeg WW aan. UWV wees uitkering af: geen

dienstbetrekking, maar overeenkomst van opdracht (zoals ook door partijen

overeengekomen).

– Rechtbank en CRvB beoordelen de 3 criteria persoonlijke arbeid, loon,

gezagsverhouding: wel dienstbetrekking.

– UWV in cassatie: beroept zich op bedoeling van partijen.

– A-G in conclusie: fiscale en sociaalverzekeringsrechter zouden de constante
bewoordingen van HR Civiel moeten gebruiken.
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Privaatrechtelijke dienstbetrekking
– HR Belastingkamer: neemt advies A-G over.

– Niet alleen de rechten en verplichtingen dienen in aanmerking te worden genomen die

partijen bij het sluiten bij de overeenkomst voor ogen stond.

– Maar dient ook acht te worden geslagen op de wijze waarop partijen uitvoering hebben

gegeven aan hun overeenkomst en aldus daaraan inhoud hebben gegeven.

– Daarbij moet acht worden geslagen op alle omstandigheden van het geval, in onderling

verband gezien dienen.
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Uitzondering: de directeur-grootaandeelhouder
– Wie directeur-grootaandeelhouder is, wordt geregeld in een ministeriële regeling.

– Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder 2016
(Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 02-07-2015, Staatscourant 10 juli

2015, nummer 19073)

– Ter vervanging van Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder 1998
(Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 19-12-1997, Staatscourant 24-12-

1997, nummer 248)
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Redenen voor een nieuwe regeling
– De ontwikkelingen in de jurisprudentie.

– Onder anderen de verschillen in benadering door de Centrale Raad van Beroep en de Hoge

Raad.

– De ontwikkelingen in de wet.
– De Wet vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht (Flex-BV).

– De bestaande praktijk verduidelijken en alleen waar nodig aan passen in verband met
wetgeving en jurisprudentie.
– Tekst van de wet of bedoeling van de regelgever.
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Ontwikkelingen in de jurisprudentie
– HR 04-11-1942 nr. B.7572 (formele benadering)

– Voor de LB: DGA in dienstbetrekking van zijn NV.

– CRVB 10-10-1968 RSV 1969, 40 (formele benadering)
– Voor de SV-wetten: DGA in dienstbetrekking van zijn NV.

– CRvB 04-10-1985 RSV 1986/21 (materiële benadering)
– CRvB gaat om: DGA niet in dienstbetrekking van zijn BV.

– Wanneer DGA?
– Richtlijn Federatie van Bedrijfsverenigingen 

– Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder 1998
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Ontwikkelingen in de jurisprudentie
– Indien op grond van de Regeling 1998 geen DGA, dan altijd nog inhoudelijke toets conform

jurisprudentie CRvB.
– Materiële toetsing van het begrip dienstbetrekking.

– Ondanks de standaard materiële benadering van het begrip dienstbetrekking gaat CRvB
vanaf 1998/1999 toch uit van een vrij formele benadering ten aanzien van de directeur-
(groot)-aandeelhouder.
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Ontwikkelingen in de jurisprudentie
– Vanaf 1999:

– Indien directeur-aandeelhouder op grond van de formele aandelenverhouding kan worden

ontslagen  verplicht verzekerd.

– Indien op grond van voldoende materiële indicaties bijzondere omstandigheden aan te wijzen

zijn op grond waarvan het niet aannemelijk is dat gezagsuitoefening zal plaatsvinden  niet

verplicht verzekerd.

– Vanaf 2001:
– Niet verplicht verzekerd alleen nog maar in geval van zeer bijzonder te kwalificeren feiten en

omstandigheden op grond waarvan gezagsuitoefening redelijkerwijs niet aannemelijk is.
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Ontwikkelingen in de jurisprudentie
– HR 22-03-2013, ECLI:NL:HR:2013:BY9295 (cassatie zaak CRvB)

– Beoordeeld moeten worden of er sprake is van een arbeidsovereenkomst in de zin van artikel

7:610 BW.

– Daarbij wordt verwezen naar het Gouden Kooi arrest van 2011.

– Maar: bij beoordeling van de gezagsverhouding tussen een natuurlijk persoon en een

rechtspersoon uitgaan van vaste jurisprudentie van de Hoge Raad:
– Niet van belang welke personen deel uitmaken van het orgaan van de rechtspersoon dat

instructies kan geven aan die natuurlijke persoon (doorgaans: AVA).

– Materiële gezagsverhouding is niet relevant.
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Positie directeur-(groot)aandeelhouder vanaf 22-03-2013
– De statutaire bestuurder, die zich heeft verbonden om tegen loon werkzaamheden te

verrichten voor een vennootschap, is altijd werkzaam op basis van een
arbeidsovereenkomst.
– Ook al heeft hij een doorslaggevende stem in de AVA van die vennootschap.

– Dus: altijd een dienstbetrekking ex artikel 3 SV-wetten.

– Tenzij de bestuurder DGA is op grond van de Regeling DGA.
– Indien op grond van de Regeling geen DGA, dan geen ruimte (meer) voor materiële toets.
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Positie directeur-(groot)aandeelhouder vanaf 22-03-2013
Wat nu als de statutair bestuurder van de vennootschap geen natuurlijk persoon is, maar een 
rechtspersoon?
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Casus 1
– Dutch Fasteners is een besloten vennootschap.
– De statutair bestuurders zijn Dirk en Freek.
– Dirk heeft 35% van de aandelen, Freek 65%.
– In de statuten van de BV staat dat voor het ontslag van de bestuurder een 2/3 meerderheid 

is vereist.
– Tussen Dirk en Freek bestaat geen familierelatie.
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Stelling 1
– WAAR of NIET WAAR?

“Dirk is verplicht verzekerd.”
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Antwoord stelling 1
– De stelling is: NIET WAAR !

01-10-2019 17

Toelichting casus 1
– Regeling aanwijzing directeur -grootaandeelhouder .
– Artikel 2: de directeur-grootaandeelhouder is de bestuurder(s) die:

– Lid 1 onder a: al dan niet samen met echtgenoot houder is van een zodanig aantal aandelen,

al dan niet van een bepaalde soort of aanduiding, dat hij, al dan niet samen met zijn

echtgenoot, ingevolge de statuten van de vennootschap over zijn eigen ontslag kan

besluiten.
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Casus 2
– Dutch Fasteners is een besloten vennootschap.
– De statutair bestuurders zijn Dirk en Freek.
– Dirk heeft geen aandelen, maar zijn vrouw heeft 50% van de aandelen, Freek heeft de

andere 50% van de aandelen.
– In de statuten van de BV staat niets bijzonders vermeld over het ontslag van de bestuurder
– Freek is geen familie van Dirk en/of zijn vrouw.
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Stelling 2
– WAAR of NIET WAAR?

“Dirk is verplicht verzekerd.”
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Antwoord stelling 2
– De stelling is: WAAR !
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Toelichting casus 2
– Artikel 2: de directeur-grootaandeelhouder is de bestuurder(s) die:

– Lid 1 onder a: al dan niet samen met echtgenoot houder is van een zodanig aantal aandelen,

al dan niet van een bepaalde soort of aanduiding, dat hij, al dan niet samen met zijn

echtgenoot, ingevolge de statuten van de vennootschap over zijn ontslag kan besluiten.

– Maar……………….

01-10-2019 22



12

Toelichting casus 2
…….. Moet de statutair directeur zelf niet een aandeel hebben?

– Ja. Toelichting p. 6 Regeling :“Dit onderdeel is niet van toepassing indien alleen zijn

echtgenoot aandelen heeft….. Als hij geen enkele zeggenschap over zijn ontslag heeft, maar

zijn echtgenoot wel, dan wordt aangenomen dat dit een bewuste keuze is; dan is er reden om

de arbeidsverhouding wel als dienstbetrekking te beschouwen.”
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Casus 3
– Dutch Fasteners is een besloten vennootschap.
– De statutair bestuurders zijn Dirk en Freek.
– Dirk heeft 48% van de aandelen, zijn dochter 26% en Freek heeft de andere 26% van de

aandelen.
– In de statuten van de BV staat niets bijzonders vermeld over het ontslag van de bestuurder.
– Freek is geen familie van Dirk en/of zijn dochter.
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Stelling 3
– WAAR of NIET WAAR?

“Dirk is verplicht verzekerd.”
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Antwoord stelling 3
– De stelling is: NIET WAAR !
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Toelichting casus 3
– Artikel 2: de directeur-grootaandeelhouder is de bestuurder(s) die:

– Lid 1 onder b: tezamen met bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad, al dan niet

samen met echtgenoot, houder is van aandelen, al dan niet van een bepaalde soort of

aanduiding, die ten minste 2/3e van de stemmen vertegenwoordigen, zodat hij, samen met

zijn bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad, al dan niet samen met zijn

echtgenoot, over zijn ontslag kan besluiten.
– Anders op grond van Regeling aanwijzing DGA 1998.
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Casus 4
– Dutch Fasteners is een besloten vennootschap.
– De statutair bestuurders zijn Dirk en Freek.
– Dirk heeft 50% van de aandelen, Freek ook 50%.
– Dirk en Freek besluiten werknemer Ad wat meer bij het bedrijf te betrekken. Dirk en Freek

verkopen ieder 5% van hun aandelen aan Ad.
– In de statuten van de BV staat niets bijzonders vermeld over het ontslag van de bestuurder.
– Tussen Dirk, Freek en Ad bestaat geen familierelatie.
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Stelling 4
– WAAR of NIET WAAR?

“Dirk is verplicht verzekerd.”
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Antwoord stelling 4
– De stelling is: WAAR !
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Toelichting casus 4
– Artikel 2: de directeur-grootaandeelhouder is de bestuurder(s) die:

– Lid 3: samen alle aandelen van de vennootschap bezitten en als aandeelhouders een

(nagenoeg) gelijk deel van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen.

– Anders op grond van Regeling aanwijzing DGA 1998?
– Ja: CRvB 06-05-2010, ECLI:NL:CRVB::BM5154 ( alle aandeelhouders)

– Nee: GHAMS 01-03-2016, ECLI:NL:GHAMS:2016: 911 (alle bestuurders)

– Betreft in elk geval verduidelijking in verband met jurisprudentie.
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Casus 5
– Dutch Fasteners is de werkmaatschappij.
– Alle aandelen worden gehouden door Holding B.V.
– Tussen Dutch Fasteners en Holding bestaat een managementovereenkomst:

– Holding wordt belast met het bestuur van Dutch Fasteners.

– Holding moet haar directeur ter beschikking moet stellen.

– Tegen vergoeding van € 70.000 per maand excl. BTW.
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Casus 5
– De aandelen van Holding B.V. zijn als volgt verdeeld:

– Dirk B.V.: 25% met Dirk als 100% aandeelhouder van die B.V.*

– Freek B.V.: 50% met Freek als 100% aandeelhouder van die B.V.

– Ad B.V.: 25% met Ad als 100% aandeelhouder van die B.V.

– Tussen Holding B.V. en Dirk B.V. resp. Freek B.V. resp. Ad B.V. bestaan drie
managementovereenkomsten:
– Personal holding wordt belast met het bestuur Holding B.V.

– Personal holding stelt haar directeur ter beschikking.

– Tegen vergoeding van € 22.170 per maand excl. BTW.

– De lonen van Dirk, Freek en Ad worden op grond van de ‘doorbetaaldloonregeling’ verloond
door Dutch Fasteners.
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Casus 5 in schema
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Holding 
B.V.

Dirk B.V. Freek 
B.V. Ad B.V.

Dutch 
Fasteners

50%
man. ovk

Managementovereenkomst
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Stelling 5
– WAAR of NIET WAAR?

“Dirk en Ad zijn verplicht verzekerd bij Dutch Fasteners.”
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Antwoord stelling 5
– De stelling is: WAAR !

Als we kijken naar de Regeling aanwijzing Directeur-grootaandeelhouder 2016.
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Toelichting casus 5
– Artikel 1 Definitie bestuurder:

– Ingeval een bestuurder een rechtspersoon is: de natuurlijke persoon, die de werkzaamheden

voor de vennootschap als bestuurder feitelijk verricht.

– Artikel 2 lid 2 en lid 3: gelijkschakeling in geval van middellijk aandeelhouderschap.
– Zeggenschap door tussenkomst van een rechtspersoon waarin hij bestuurder is.

– Zeggenschap door tussenkomst van vennootschappen, waarvan hij aandelen houdt, dat hij

hierdoor over zijn ontslag kan besluiten.
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Antwoord stelling 5
– De stelling is: NIET WAAR !

Op grond van de jurisprudentie.
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Toelichting casus 5
– Hof Den Haag 15-01-2019 (ECLI:GHDHA:2019:98)

– Eerst kijken of er sprake is van een dienstbetrekking.

– Aan de hand van het Gouden Kooi-arrest.
– HR 25 maart 2011 (ECLI:NL :HR:2011 BP3887)

– De inspecteur heeft niet aannemelijk gemaakt dat er sprake is van privaatrechtelijke

dienstbetrekkingen tussen D en A enerzijds en H B.V. anderzijds.

– De vraag of er sprake is van een dienstbetrekking tussen H B.V. en D of H B.V. en A behoeft

in deze procedure niet beantwoord te worden.
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Toelichting casus 5
– Hof Den Haag 15-01-2019 (ECLI:GHDHA:2019:98)

– Er zijn onvoldoende feiten en/of omstandigheden komen vast te staan voor de stelling dat de

door D en A verrichte werkzaamheden zo zeer verknocht zijn aan de personen D en A dat

volledig door de vennootschapsstructuur ( van de werkmaatschappij, de holding en de

persoonlijke holdings) heen zou moeten worden gezien.

– D en A zijn niet verzekerd op grond van artikel 3 SV-wetten.

– Derhalve geen toetsing meer aan Regeling DGA.
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Toelichting casus 5
– Hof Amsterdam 01-03-2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:

– Eerst kijken of er sprake is van een dienstbetrekking.
– op grond van HR 25 maart 2011 (ECLI:NL :HR:2011 BP3887)

– op grond van HR 22 maart 2013 (ECLI:NL:HR:2013: BY9295)

– Dan nog toetsen aan Regeling DGA.

– Op inspecteur ligt bewijslast feiten en omstandigheden die de conclusie privaatrechtelijke

dienstbetrekking rechtvaardigt.

– Inspecteur slaagt hierin niet in.

– Inspecteur: regeling DGA 1998 ook van toepassing op bestuurder die zeggenschap heeft in

de AVA door tussenkomst van een rechtspersoon.
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Toelichting casus 5
– Hof:

– Met bestuurder kan geen rechtspersoon zijn bedoeld.
– Het gaat om de invulling van het begrip directeur grootaandeelhouder en dat is een natuurlijk

persoon.

– Geen bevoegdheid Minister van SoZaWe om een regeling te treffen die in(rechtsgeldige)

civielrechtelijke structuren ingrijpt zoals in het geval dat de aandeelhouder niet de statutair

bestuurder van de werkmaatschappij is, maar zijn holding en dat er gewerkt wordt op basis

van een managementovereenkomst is.
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Toelichting casus 5
– Zie Rechtbank Gelderland 13-02-2019 (ECLI:RBGEL:2019:918)
– Eerst kijken of er sprake is van een dienstbetrekking.

– Op grond van HR 25 maart 2011 (ECLI:NL :HR:2011 BP3887)

– Op grond van HR 22 maart 2013 (ECLI:NL:HR:2013: BY9295)
– Rb: Bestuurder kan zich ook op andere wijze hebben verbonden werkzaamheden te verrichten

(opdracht).

– Gaat in op alle omstandigheden van het geval en weegt ze.

– Belastingdienst heeft niet aannemelijk gemaakt dat er ondanks de

managementovereenkomsten met de beheer B.V. toch sprake was van een

arbeidsovereenkomst.

– Regeling aanwijzing DGA wordt niet eens genoemd.
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Toelichting casus 5
– Zie Rechtbank Gelderland 15-03-2019 (ECLI:RBGEL:2019:1115)
– Eerst kijken of er sprake is van een dienstbetrekking.

– Op grond van HR 25 maart 2011 (ECLI:NL :HR:2011 BP3887)

– Op grond van HR 22 maart 2013 (ECLI:NL:HR:2013: BY9295)
– Rb: Bestuurder kan zich ook op andere wijze hebben verbonden werkzaamheden te verrichten

(opdracht).

– Gaat in op alle omstandigheden van het geval en weegt ze.

– De overeenkomsten van opdracht zijn naar inhoud en strekking toch een

arbeidsovereenkomst; verzekerd ex artikel 3 SV-wetten.

– Toetsing aan Regeling DGA 2016: geen uitzondering.
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Toelichting casus 5
– Zie Rechtbank Gelderland 19-08-2019 (ECLI:RBGEL:2019:3715)
– Eerst kijken of er sprake is van een dienstbetrekking.

– Op grond van HR 25 maart 2011 (ECLI:NL :HR:2011 BP3887)

– Op grond van HR 22 maart 2013 (ECLI:NL:HR:2013: BY9295)

– Gaat in op alle omstandigheden van het geval en weegt ze.

– Er is een arbeidsovereenkomst aangegaan en aan de samenwerkingsovereenkomst komt

geen zelfstandige betekenis toe.

– Toetsing aan Regeling DGA: geen uitzondering.
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Conclusie op basis van jurisprudentie
– Wel aandacht voor HR 22 maart 2013 maar zodra de statutair bestuurder niet een 

natuurlijke persoon is, geldt het adagium “altijd werkzaam op basis van een  
arbeidsovereenkomst” niet.

– Statutair bestuurder is een rechtspersoon:
– Eerst kijken of er sprake is van een dienstbetrekking.

– Op grond van HR 25 maart 2011 (ECLI:NL :HR:2011 BP3887)

– Indien verzekerd, dan pas toetsing Regeling DGA.

– Maar: wel allemaal lagere rechtspraak*, vaak nog oude regeling.

– Zie echter ook HR 17-02-2012 ECLI:NL:HR:2012:BU8926
– Toetsing conform HR 25 maart 2011 (wel 2012!).
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Casus 6
– Anna heeft vanaf 1999 een pizzeria h.o.d.n. Little Italy.
– Dirk met wie Anna vanaf 1992 samenwoont is vanaf 1999 werkzaam als zelfstandig kok.
– Dirk en Little Italy zijn in 2002 een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

overeengekomen.
– Helaas is de concurrentie te groot en moet de pizzeria op 1 januari 2016 gesloten worden.
– Dirk en Little Italy sluiten een vaststellingsovereenkomst, waarbij het dienstverband met

ingang van 1 januari 2016 wordt beëindigd.
– Dirk vraagt een WW-uitkering aan en krijgt deze ook.
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Casus 6
– In 2018 verricht de afdeling Handhaving UWV een onderzoek: er is geen sprake geweest

van een gezagsverhouding tussen Anna en Dirk en dus was Dirk niet verzekerd.
– De uitkering wordt met ingang van 2 januari 2016 ingetrokken en van Dirk wordt € 50.000

teruggevorderd.
– De omstandigheden van het geval zijn als volgt:

– Dirk ontving salarisstroken en er zijn SV-premies betaald.

– Dirk heeft verschillende leningen verstrekt aan Anna.

– Het UWV heeft verder geen onderzoek naar deze leningen verricht.

– Dirk stelt dat het ging om het niet laten uitbetalen van salaris en vakantiegeld op momenten

van liquiditeitsproblemen.
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Casus 6
– Dirk stelt: zijn functie als zelfstandig kok impliceert ook hij het menu samenstelt, de

leveranties in ontvangst neemt en vertegenwoordigers ontvangt.
– Anna was tijdens de openingstijden aanwezig, besliste over de arbeidscontracten, de

beloning van het personeel en voerde de sollicitatie- en functioneringsgesprekken.
– Als Anna niet aanwezig was, had Dirk de dagelijkse leiding.
– Dirk nam in overleg met Anna verlof op.
– Anna en Dirk stonden samen de officiële instanties te woord, als Anna er niet was, deed

Dirk dat alleen.
– Anna en Dirk hebben samen de pizzeria ingericht.
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Stelling 6
– WAAR of NIET WAAR?

“Dirk is verplicht verzekerd.”
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Antwoord stelling 6
– De stelling is: WAAR !
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Toelichting casus 6
– Vaste jurisprudentie CRvB: in de regel geen dienstbetrekking tussen de (ex-)echtgenoten

vanwege ontbreken van de vereiste gezagsverhouding ontbreekt.
– Geldt ook bij echtgeno(o)t(e) DGA, (geen statutair bestuurder).

– Indien echtgenoten anders willen, moeten zij de feiten en omstandigheden aandragen en

bewijzen om tot een dienstbetrekking te kunnen komen.

– CRvB heeft ongehuwd samenwonenden pas in 2006 onder het begrip familieverhouding
gebracht. (CRvB 20-04-2006 (ECLI:NL:CRVB:2006:AW7775)
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Toelichting casus 6
– Pas in 2016 neemt de CRvB uitdrukkelijk afstand hiervan.

– Er kan niet (meer) in zijn algemeenheid worden verondersteld dat in een arbeidsrelatie

tussen (ex-) echtelieden de vereiste gezagsverhouding gewoonlijk ontbreekt.

– In een concreet geval zal dit met inachtneming van alle omstandigheden van het geval

dienen te worden beoordeeld*.

– Maatstaf: is degene die arbeid verricht aan een zeker gezag van de wederpartij onderworpen

en is de wederpartij bevoegd om opdrachten en instructies te geven en om controle uit te

oefenen op de voortgang en resultaten van het werk.

– CRvB 28-04-2016 ECLI:NL:CRVB:2016:1759
– CRvB 15-08-2018 ECLI:NL:CRVB:2018:2528 (casus)
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Toelichting casus 6
– UWV heeft de wijze waarop en de redenen van leningen niet onderzocht.

– Enkele feit van lening is onvoldoende.

– Werknemers zien wel vaker af van salaris e.d.

– Er is op grond van de bekende feiten onvoldoende aanleiding om te twijfelen dat Anna een
instructiebevoegdheid had.
– Nodige vrijheid en “meebeslissen” doet daaraan niet af.

– Dirk had een vertegenwoordigingsbevoegdheid, maar dat wil nog niet zeggen dat hij daarmee

geïdentificeerd moet worden.

– Idem ten aanzien van wat er in de pers geschreven wordt.
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Casus 7
– De moeder van Dirk ontvangt een persoonsgebonden budget.

– Dirk heeft met zijn moeder een overeenkomst gesloten met daarin de duur en de aard van de

door Dirk te verrichten werkzaamheden, zijn werktijden en het ontvangen loon (o.a. hulp bij

het huishouden verzorgen en verplegen van moeder).

– Dirk heeft concreet en toegelicht wanneer hij welke werkzaamheden moest verrichten, dat

zijn moeder hem concrete opdrachten en instructies gaf, controle uitoefende op de voortgang

en de resultaten en dat hij haar aanwijzingen moest opvolgen.
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Stelling 7
– WAAR of NIET WAAR?

“Dirk is niet verplicht verzekerd.”
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Antwoord stelling 7
– De stelling is: NIET WAAR !
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Toelichting casus 7
– Vaste jurisprudentie CRvB familierelatie ouder/kind.

– Privaatrechtelijke dienstbetrekking tussen ouder en kind, waarbij kind voor ouder werkt is in

de regel niet aannemelijk, omdat de familieverhouding de gezagsverhouding zal

overheersen.

– Dit sluit de mogelijkheid niet uit dat de ouder werkgeversgezag uitoefent over het kind, maar

dat kan alleen worden aangenomen als de omstandigheden van het geval hierop duidelijk

wijzen.

– Zelfs na de uitspraak van HR 25 maart 2011 en onder verwijzing naar onderscheid
standpunt HR en CRVB. (CRVB 07-12-2011 (ECLI:NL:CRVB:2011:BU7413)
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Toelichting casus 7
– Pas in 2015 neemt CRvB uitdrukkelijk afstand van zijn vaste jurisprudentie

– Er kan niet (meer) in zijn algemeenheid worden verondersteld dat in een arbeidsrelatie

tussen ouder en kind de vereiste gezagsverhouding gewoonlijk ontbreekt.

– In een concreet geval zal dit met inachtneming van alle omstandigheden van het geval

dienen te worden beoordeeld.

– Maatstaf: is degene die arbeid verricht aan een zeker gezag van de wederpartij onderworpen

en is de wederpartij bevoegd om opdrachten en instructies te geven en om controle uit te

oefenen op de voortgang en resultaten van het werk.

– CRvB 14-10-2015 ECLI:NL:CRVB:2015:3634 (casus)
– Zie ook CRvB 02-03-2016 ECLI:NL:CRVB:2016:707

01-10-2019 59

Vragen?

Ook na vandaag zijn onze advocaten en casemanagers graag bereid om uw vragen te beantwoorden!
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