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1  |  nieuwe perspectieven   

 

Begeleidende tekst en voorbeeld berekening addendum op de arbeidsovereenkomst 

 

Algemene opmerking vooraf: 

 

In de fysiotherapiebranche zijn er veel arbeidsovereenkomsten waarbij het maandsalaris afhankelijk 

is van de door de fysiotherapeut behaalde omzet. Ook zijn er veel arbeidsovereenkomsten waarin 

een all-in loon is afgesproken. Dit betekent dat de vakantietoeslag en de vergoeding voor 

vakantiedagen bij het maandelijks brutoloon zijn inbegrepen en één bedrag wordt uitbetaald.  

 

Dit addendum is opgesteld met als doel om werkgevers en werknemers handvatten te bieden bij het 

wijzigen van de arbeidsovereenkomst en in het bijzonder het gezamenlijk wijzigen van deze 

beloningssystematiek, zijnde een wijziging van een omzet gerelateerd all-in loon naar een 

arbeidsovereenkomst met een vaste arbeidsomvang per week en vast bruto maandsalaris exclusief 

vakantietoeslag. Dit betekent tevens dat in de toekomst vakantiegeld en vakantiedagen separaat 

zullen worden uitbetaald.  

 

Ook indien een werkgever enkel met een werknemer een all-in uurloon is overeengekomen dan kan 

dit addendum worden gebruikt, zodat in de toekomst het vakantiegeld en vakantiedagen separaat 

worden uitbetaald.  

 

In de meeste gevallen zal het wijzigen van de beloningssystematiek voor de werknemer enkel een 

papieren wijziging zijn nu de werknemer met een zelfde tijdsinspanning in feite een zelfde salaris 

zal ontvangen. In sommige gevallen, daar waar thans overwerk wordt verricht, dient hiervoor een 

overwerkvergoeding of een prestatiebeloning te worden overeengekomen. Het besef is er ter dege 

dat ondanks deze papieren wijziging voor de werknemer het voor de werkgever administratief wel 

eenmalig een wijziging met zich zal brengen. Tevens kan dit invloed hebben op de aansturing of de 

manier waarop de organisatie zal moeten worden ingericht.  
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De reden waarom dit addendum wordt aangeboden en de redenen waarom een werkgever er goed 

aan doet om deze wijziging door te voeren is verwoord in het eerdere nieuwsbericht van de WVF 

KLIK HIER. In dit nieuwsbericht wordt ingegaan op de Cao-ontwikkeling en het belang van 

rechtszekerheid. Let op! Het aangaan van deze overeenkomst is nu geen verplichting, doch het is 

wel verstandig. Het staat partijen, zolang er geen Cao is, vrij om overeen te komen wat hen goed 

dunkt zolang het niet in strijd is met de wet. Wel dient er sprake te zijn van aanbod en aanvaarding 

van de nieuwe arbeidsvoorwaarden om uitvoering te geven aan deze gewijzigde 

arbeidsvoorwaarden. Om onduidelijkheid te voorkomen is het raadzaam om de gewijzigde 

arbeidsvoorwaarden contractueel met de werknemer vast te leggen.  

 

Om deze redenen wordt dit addendum als voorbeeld ter beschikking gesteld. Dit addendum is 

opgesteld begin januari 2022 op het moment dat er nog geen nieuwe Cao tot stand is gekomen, 

doch waarbij enkel voor zover mogelijk aansluiting is gezocht op hetgeen op dat moment door Cao 

partijen summier naar buiten is gebracht. Nu er nog geen Cao tot stand is gekomen noch een sociaal 

akkoord is bereikt, kan het zijn dat mogelijke in dit addendum opgenomen wijzigingen straks alsnog 

in strijd zijn met de Cao. Van deze laatstgenoemde situatie wordt vooralsnog niet uitgegaan. De 

WVF en BDO bieden dit concept addendum aan, doch aanvaarden geen aansprakelijkheid voor 

eventuele onjuistheden of onvolledigheden in dit concept addendum of de hieronder opgenomen 

toelichting. 

 

Bij “IN AANMERKING NEMENDE DAT:” 

 

Sub B.  

Partijen kunnen, maar hoeven niet, een prestatiebeloning overeen te komen. Afhankelijk van de 

uitkomst van de nieuwe salarisberekening kan een prestatiebeloning dan wel een eventuele 

vergoeding voor overwerk nodig zijn om tot een zelfde salarishoogte te komen als in andere jaren. 

Dit zal per geval moeten worden beoordeeld. In de voorbeelden die in deze toelichting zijn 

opgenomen zal hierop nader worden ingegaan.  

 

Artikel 1 Aard en omvang dienstverband 

 

Lid 2  

Voor het vaststellen van de urenomvang dient e.e.a. te worden berekend op basis van het 

gemiddelde uren omvang per week van het afgelopen jaar. Hierbij dient tevens rekening te worden 

gehouden met de niet-patiëntgebonden uren, zie hiervoor onderstaande voorbeelden. Het staat nu 

een werkgever in principe nog vrij om te bepalen hoeveel uur 1 FTE bedraagt, doch in de meeste 

gevallen zien we dat 1 FTE gelijk staat aan een maximum van 40 arbeidsuren per week.  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwerkgeversverenigingfysiotherapie.nl%2F2021%2F12%2F23%2Fweg-met-het-zwaard-van-damocles-de-wvf-kiest-voor-zekerheid-met-een-vaste-arbeidsovereenkomst%2F&data=04%7C01%7Cbram.hautvast%40bdo.nl%7Cd0c64e76429c43e9555408d9d5acad0a%7Cf54fc3332ce047dc921b2e6d57a0ebdc%7C0%7C0%7C637775759893887863%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=KtbspCDMODPFPEoou0D2bmy%2Bw0DN2v2vXkdw2AHtMVs%3D&reserved=0
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Indien de werknemer in praktijk straks minder uur werkt dan de overeengekomen arbeidsomvang in 

de arbeidsovereenkomst, dan heeft hij nog steeds recht op dit bruto maandsalaris. Het bruto 

maandsalaris mag niet worden verrekend in negatieve zin als de werknemer minder uren zou 

werken in de betreffende week. De werknemer kan niet minder ontvangen dan het overeengekomen 

bruto maandsalaris. 

 

Indien de werknemer meer uren werkt dan overeengekomen, kunnen hier uiteraard wel aanvullende 

afspraken over worden gemaakt. Dit kan zijn een vergoeding van de meer gewerkte uren. Ook kan 

worden gedacht aan de prestatiebeloning zoals opgenomen in artikel 3. 

 

Artikel 2 Salaris 

 

Lid 2  

Uitgegaan dient te worden van 8% vakantietoeslag. Vanwege het feit dat eerst via een all-in loon of 

omzetloonconstructie de vakantietoeslag direct werd uitgekeerd, vindt er pas opbouw van de 

vakantietoeslag plaats vanaf moment van ondertekening. De werkgever doet er verstandig aan om 

de opbouwperiode te laten starten vanaf de maand na uitbetaling vakantiegeld, dus vanaf juni 

2022, en bouwt dan op tot en met mei 2023. Indien een werknemer met ingang van januari 2022 

deze nieuwe constructie aangaat dan betekent dit dat hij of zij in mei 2022 enkel over de maanden 

januari tot en met mei 2022 vakantietoeslag opbouwt en uitbetaald krijgt.  

 

Lid 3  

Ten tijde van het schrijven van dit addendum is het nog onduidelijk of en op welke wijze in een 

eventueel toekomstige Cao overwerk wordt vergoed. Indien een prestatiebeloning wordt 

overeengekomen kan zich de situatie voordoen dat de werknemer hiervoor overwerk verricht, om 

die reden is het raadzaam dat partijen dit bespreken en zich bewust zijn van het feit dat het 

aangaan van een prestatiebeloning invloed heeft of kan hebben op een overwerkvergoeding.   

 

Artikel 3 Prestatiebeloning  

 

De prestatiebeloning mag niet afhankelijk van en gebaseerd zijn op een percentage van de omzet. 

Hier is deze prestatiebeloning uitdrukkelijk niet voor bedoeld. In de eventueel toekomstige Cao is 

het immers de bedoeling dat beloningsafspraken die rechtstreeks gelieerd zijn aan de omzet in 

strijd zijn met een eventuele Cao en daarmee ongeldig zijn.  
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De toekenning en hoogte van deze prestatiebeloning kan echter wel afhankelijk zijn van 

kwalitatieve en/of van kwantitatieve factoren, zoals in het voorbeeld zijn benoemd. Het gaat dan 

echt om exceptioneel presteren waar partijen vooraf afspraken over hebben gemaakt.  

 

Let op!  

- Het gaat hier om een extra beloning die los staat van het bruto maandsalaris. Het niet 

behalen van het aantal jaarlijks tussen werkgever en werknemer overeengekomen aantal 

behandelingsuren mag er niet voor zorgen dat dit invloed heeft op de hoogte van het bruto 

maandsalaris.  

- Houd er rekening mee dat de Arbeidstijdenwet van toepassing is als de werknemer de 

prestatiebeloning kan behalen als hij extra uren draait. 

- Tevens dient er rekening mee te worden gehouden dat, indien er door de (parttime) 

werknemer structureel overwerk wordt verricht, de (parttime) werknemer op termijn 

mogelijk aanspraak kan maken op het rechtsvermoeden dat zijn arbeidsomvang is 

toegenomen.  

 

Rekenvoorbeeld  

 

Voorbeeld 1  

Fysiotherapeut Esther heeft een bedongen arbeidsduur van 70 uur per maand en wordt uitbetaald 

via een omzetloonconstructie (60%). In de bedongen arbeidsuren lukt het Esther om zowel patiënt 

als niet-patiënt gebonden werk te verrichten waarbij de verhouding 60 uur patiënt gebonden is en 

10 uur niet patiënt gebonden. Esther heeft in 2021 € 29.400 bruto ontvangen inclusief 

vakantietoeslag en uitbetaling van haar vakantiedagen. Esther heeft 5 weken (onbetaalde) vakantie 

genoten.  

 

Op welke bruto uurloon en maandsalaris exclusief vakantietoeslag kom je uit en wat is haar 

bedongen arbeidsomvang per week?  

 

In werkelijkheid verrichtte Esther niet 840 uur maar 760 uur (47/52 x 840 uur) aan haar patiënt en 

niet-patiënt gebonden uren en genoot zij daarnaast 70 uur vakantie.  

Haar bruto uurloon inclusief 8% vakantietoeslag zou derhalve (€ 29.400 bruto : 840 uur) € 35,- zijn, 

zijnde € 32,40 exclusief vakantietoeslag. Dit komt neer op een bruto maandsalaris van  

€ 2.268,51 exclusief vakantietoeslag.   
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Voorbeeld 2 

Fysiotherapeut Bart heeft een bedongen arbeidsduur van 20 uur per week en wordt uitbetaald via 

een omzetloonconstructie (55%). Bart krijgt zijn declarabele uren uitbetaald en hij had in 2021 een 

bruto jaarsalaris van € 27.500 inclusief toeslagen (vakantiedagen, vakantiegeld, etc.). Bart heeft  

5 weken onbetaalde vakantie genoten en heeft 47 weken gemiddeld 20 uur declarabel gedraaid. 

Zijn niet declarabele /indirecte werktijden die hij wel degelijk heeft verricht, heeft hij niet 

bijgehouden. Het Gupta onderzoek gaat in haar Kostprijsonderzoek paramedische zorg d.d.  

12 maart 2020 ervan uit dat 8,3 uur van de 38 gewerkte uren indirect zijn.  

  

Op welk bruto uurloon zou je bij Bart uitkomen en hoe stel je dit vast rekening houdend met niet 

declarabele uren? 

  

In werkelijkheid verrichtte Bart (20 : 0,782) 25,6 uur per week aan declarabele en indirecte uren 

gedurende 47 weken, waardoor het totaal aantal werkuren 1.203 uur bedroeg. Zijn vakantie-uren 

krijgt hij in de toekomst ook uitbetaald en dat betekent dat zijn werkelijke uren in 2020 1.331 

(inclusief vakantie-uren 5x 25,6) bedraagt. Hiervoor heeft hij een bruto jaarsalaris ontvangen van   

€ 25.463 exclusief vakantietoeslag van 8%. Dit betekent dat hij een bruto uurloon exclusief 

vakantietoeslag heeft van € 19,13 en een bruto uurloon van € 20,66 inclusief vakantietoeslag. Voor 

dit uurloon besteedt hij elk uur 47 minuten aan declarabele patiëntenzorg en 13 minuten aan niet 

declarabele praktijk zaken (registratie, (verwijzers)overleg, etc.). Let op! Werkgever en werknemer 

doen er verstandig aan om het gesprek over de arbeidsomvang aan te gaan wat voor de toekomst 

passend is voor de patiënt en niet-patiëntgebonden uren.  

 

Voorbeeld 3  

Fysiotherapeut Hans heeft een bedongen arbeidsduur van 40 uur per week en wordt uitbetaald via 

een omzetloonconstructie (62%). Hans had in 2021 een salaris van 100k bruto inclusief toeslagen 

(vakantiegeld, vakantiedagen, etc.). Hans heeft 5 weken onbetaalde vakantie genoten en heeft 47 

weken gemiddeld 40 uur declarabel gedraaid. Zijn niet declarabele /indirecte werktijden die hij 

wel degelijk heeft verricht heeft hij niet bijgehouden.  

 

Op welk bruto uurloon zou je bij Hans uitkomen en hoe stel je dit vast rekening houdend met het 

feit dat straks een voltijd dienstverband 38 uur bedraagt? 

 

In werkelijkheid verrichtte Hans (40 : 0,782) 51,15 uur per week aan declarabele en indirecte uren 

gedurende 47 weken, waardoor het totaal aantal werkuren 2.404 uur bedroeg.  
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Hij krijgt zijn vakantie uren in de toekomst ook uitbetaald en dat betekent dat zijn werkelijke uren 

in 2020 2.660 bedragen. Zijn uurloon bedraagt € 37,59 bruto inclusief toeslagen en € 34,81 bruto 

exclusief vakantietoeslag. Het maximale aantal jaaruren bedraagt 1.976 (38 uur per week maal 52 

weken), dit betekent dat Hans een maximaal bruto jaarloon van € 68.785 exclusief vakantietoeslag 

en € 74.287 inclusief vakantietoeslag zal ontvangen. Het verschil van € 25.7163 kan Hans "terug“ 

verdienen door middel van de prestatiebeloning. 

 

Op basis van een bruto loonsom inclusief toeslagen van 100k bedroeg de omzet € 161,29 k, hetgeen 

neerkomt op circa 5080 zittingen per jaar uitgaande van een omzet van € 31,75 per zitting. Target 

aantal zittingen voor 1 FTE zal ongeveer 3000 (38 uur per week, 78,2% declarabel = 29,7 uur 

cliëntenzorg, bij een zittingsduur van 28 minuten zijn dit 63,6 zittingen per week, bij 47 werkweken 

komt dit neer op 2.989 zittingen per jaar) moeten zijn en bij een prestatie van 5080 zittingen zal 

aan prestatietoeslag worden voldaan en zal hij zijn salaris weer op 100k bruto krijgen. Uiteraard 

staat het werkgever en werknemer vrij om dit anders in te delen.  

 

Per saldo zal Hans met hetzelfde totaal aantal zittingen op jaarbasis uitkomen op hetzelfde bruto 

jaarinkomen, doch nu met betaalde vakantiedagen en separate vakantietoeslag en door middel van 

een vast bruto maandsalaris en prestatiebeloning (al dan niet via een voorschot maandelijks). 

Overuren zullen dan echter niet moeten worden vergoed, want dit zit dan in de prestatiebeloning 

verwerkt. Tijd voor tijd zou kunnen maar dient dan wel te worden opgenomen bijvoorbeeld in de 6 

maanden daarna, omdat anders het risico bestaat dat er verlofstuwmeren ontstaan die bij een einde 

van een dienstverband problemen opleveren. Het is immers van tweeën één. 

 

Hulp nodig? 

 

Heeft u vragen naar aanleiding van het addendum en de toelichting? Neem dan contact op de WVF 

via info@wvf.nu.  Heeft u behoefte aan maatwerk bij het opstellen van het addendum op de 

arbeidsovereenkomst, het berekenen van het maandsalaris of wilt u weten hoe de prestatiebeloning 

vormgegeven kan worden, neem dan contact op met onze samenwerkingspartner BDO Legal. Zij 

kunnen u vooraf een inschatting geven van de te maken kosten. Mail in dat geval naar 

bram.hautvast@bdo.nl of marleen.berkman@bdo.nl  

 

 

 

***** 
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