
Derde nota van wijziging BP21: 
fiscale behandeling uitbreiding 
Subsidieregeling bonus 
zorgprofessionals COVID-19 
 
 
 

Gevolgen: ingrijpend / middelgroot / beperkt 

  

 
   

Interactie burgers/bedrijven     x 
Maakbaarheid systemen    nvt   
Handhaafbaarheid      x 
Fraudebestendigheid   nvt   
Complexiteitsgevolgen   nvt   

    

Risico procesverstoringen: groot / gemiddeld / klein 

  

Uitvoeringskosten incidenteel structureel 

• Dienstverlening €         0 €         0 

• Handhaving/toezicht €         0 €         0 

• Automatisering €         0 €         0 

   

Personele gevolgen: 0 fte incidenteel 

 0 fte structureel 

   

Invoering mogelijk per: 01 – 01 – 2021  
 

Beslag portfolio: geen 
  
Eindoordeel:  uitvoerbaar, mits VWS tijdig een 

instantie aanwijst als inhoudingsplichtige 
 
 

 
 
Beschrijving voorstel/regeling 
Met deze nota van wijziging, die samenhangt met een 
voorgenomen uitbreiding van de Subsidieregeling bonus 
zorgprofessionals COVID-19 van de Minister van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), wordt 
bewerkstelligd dat ook tegemoetkomingen aan 
pgb-zorgverleners die worden toegekend op basis van 

de hiervoor genoemde subsidieregeling kunnen worden 
aangewezen als eindheffingsbestanddeel. 
 
Het ministerie van VWS zal een instantie aanwijzen die, 
op aanvraag van een pgb-budgethouder, beoordeelt of 
de tegemoetkoming wordt toegekend. Als recht bestaat 
op de tegemoetkoming, zal de aangewezen instantie 
deze rechtstreeks uitkeren aan de pgb-zorgverlener en 
de eindheffing hierover afdragen.  
 
Deze zorgbonussen worden evenals de bonus voor 
zorgprofessionals verplicht als eindheffingsbestanddeel 
in aanmerking genomen tegen een tarief van 75%. 
Deze zorgbonussen moeten, vanwege de uitvoerbaar-
heid van de regeling, namelijk als eindheffingsloon 
verstrekkingen aan anderen dan eigen werknemers 
worden aangemerkt (conform artikel 32ab Wet LB 
1964), en de daarover verschuldigde eindheffing moet 
in de loonaangifte worden aangegeven in de rubriek 
eindheffing publiekrechtelijke uitkeringen en tijdelijke 
knelpunten van ernstige aard. De aangewezen instantie 
dient een afzonderlijke administratie bij te houden 
waaruit blijkt aan wie de zorgbonus is uitgekeerd. 
Daarnaast moet de aangewezen instantie de 
pgb-zorgverleners die de zorgbonus ontvangen op 
enigerlei wijze schriftelijk mededelen dat over de 
zorgbonus eindheffing is betaald.  
 
Interactie burgers/bedrijven 
De communicatie over de verruiming vindt plaats via de 
reguliere kanalen. 
 
Maakbaarheid systemen 
Niet van toepassing. 
 
Handhaafbaarheid 
Het voorstel wordt binnen de bestaande regelgeving 
uitgevoerd en heeft om die reden nauwelijks gevolgen 
voor de handhaafbaarheid van de betreffende fiscale 
behandeling. De uitvoering en handhaving van de 
subsidieregeling vindt plaats door een aangewezen 
instantie (niet zijnde de Belastingdienst). 
 
Fraudebestendigheid 
Niet van toepassing. 
 
Complexiteitsgevolgen 
Niet van toepassing.

Risico procesverstoringen 
Het risico op procesverstoringen is klein. 
 
Uitvoeringskosten 
Er zijn geen incidentele of structurele kosten. 
 
Personele gevolgen 
Er zijn geen personele gevolgen. 
 
Invoeringsmoment 
Invoering is mogelijk per: 1 januari 2021.  
 
Eindoordeel 
Het voorstel is uitvoerbaar, mits VWS tijdig een 
instantie aanwijst als inhoudingsplichtige.  


