
 

Beantwoording vragen bonus wetsvoorstel Belastingplan 2021 
(Kamerstukken II 2020/21, 35572, nr. 17).  

 

De leden van de fractie van de VVD vragen wanneer het kabinet verwacht dat de regeling over de 

zorgbonus is afgerond. Per 1 oktober 2020 kan de zorgaanbieder een aanvraag indienen bij DUS-I 

voor het uitkeren van bonussen aan zorgprofessionals die in 2020 een uitzonderlijke prestatie 

hebben geleverd. Indien de aanvraag voldoet aan de voorwaarden in de regeling, kan DUS-I 

spoedig overgaan tot verlening en uitbetaling van de subsidie voor de bonus en het bedrag om de 

verschuldigde belasting te kunnen voldoen als zorgaanbieder. De zorgaanbieder kan vervolgens de 

bonus aan de zorgprofessional uitkeren. Wanneer de zorgaanbieder aan de zorgprofessional 

uitkeert ligt buiten mijn invloedssfeer. De verantwoording van de (door het Rijk gecompenseerde) 

verschuldigde eindheffing door de werkgever over de zorgbonus vindt vervolgens plaats in 2022. 

Hiervoor is gekozen omdat de omvang van de definitieve belastingafdracht over de uitgekeerde 

bonus vaak pas aan het eind van het kalenderjaar duidelijk is. Omdat het kan voorkomen dat een 

aantal zorgaanbieders de bonus pas in 2021 aan de zorgprofessionals kunnen uitkeren, zal de 

definitieve belastingafdracht pas in 2022 duidelijk zijn. Overigens treedt de subsidieregeling in 

werking met ingang van 1 oktober 2020 en vervalt de subsidieregeling met ingang van 1 oktober 

2025. Volgend jaar wordt wederom een bonus uitgekeerd en wel van € 500 netto. Hierover volgt 

in de loop van 2021 meer duidelijkheid.  

 

Tot slot vragen de leden van de fractie van de VVD of het kabinet bereid is om de Kamer periodiek 

te informeren over de voortgang van deze regeling. Het loket voor het indienen van aanvragen is 

open van 1 oktober 2020 tot met 29 oktober 2020. Nadat de aanvragen door DUS-I zijn 

beoordeeld op de gestelde voorwaarden in de regeling, ontstaat een getrouw totaalbeeld over het 

aantal toegekende aanvragen en de hoogte van deze aanvragen. Daarmee wordt ook duidelijk 

voor hoeveel zorgprofessionals is aangevraagd door de zorgaanbieders. De Kamer zal hierover in 

de loop van 2021 worden geïnformeerd door de minister van VWS.      

 

De leden van de fractie van de PVV vragen om nader in te gaan op de overwegingen die eraan ten 

grondslag liggen om het toekennen van een zorgbonus een verantwoordelijkheid te maken van de 

zorgaanbieder. De subsidieregeling is bestemd voor zorgprofessionals die via zorgaanbieders (zorg 

in natura) hebben geleverd. Zorgaanbieders kunnen een subsidie aanvragen voor het netto 

uitkeren van een bonus van € 1.000 aan een werknemer of derde (zoals een zzp’er of een 

uitzendkracht), waarvan de zorgaanbieder van oordeel is dat deze ten tijde van de uitbraak van 

COVID-19 een uitzonderlijke prestatie heeft geleverd, en voor de hierover verschuldigde belasting. 

Het is aan de zorgaanbieder om te beoordelen of de zorgprofessional in aanmerking komt voor de 

bonus. De bonus is bedoeld voor de zorgprofessional waarvan de zorgaanbieder van oordeel is dat 

deze gedurende de COVID-19 uitbraak in de periode 1 maart 2020 tot 1 september 2020 een 

uitzonderlijke prestatie heeft geleverd. Het gaat om zorgprofessionals die zich in deze periode 

hebben ingezet voor patiënten en cliënten met COVID-19 dan wel hebben bijgedragen aan de 

strijd tegen COVID-19. Daarbij geldt de voorwaarde dat de verdiensten van de zorgprofessional 



voor de verrichte werkzaamheden bij een voltijd dienstverband niet meer dan twee keer modaal 

mogen bedragen.  

Een zorgaanbieder kan zelf het beste inschatten welke zorgprofessional tijdens de uitbraak van 

COVID-19 een uitzonderlijke prestatie heeft geleverd. De inzet van zorgprofessionals kan namelijk 

van geval tot geval verschillen. Het kabinet heeft dit inzicht niet. Om zorgaanbieders hierin zo veel 

mogelijk te ondersteunen, heeft het ministerie van VWS een handreiking opgesteld. De 

handreiking is, binnen het gegeven politieke kader, besproken met de werkgeversorganisaties uit 

de sector zorg en welzijn, en biedt handvatten als advies voor de zorgaanbieder bij het selecteren 

van zorgprofessionals die in aanmerking kunnen komen voor de bonus. 

 

Hiernaast vragen de leden van de fractie van de PVV op grond van welke overwegingen een 

aanvraag voor een zorgbonus door een zorgaanbieder al dan niet wordt toegekend. Een aanvraag 

van een zorgaanbieder wordt toegekend indien wordt voldaan aan de subsidievoorwaarden zoals 

gesteld in de subsidieregeling. Voor het vaststellen van de toekenning wordt gecontroleerd of de 

zorgaanbieder ook heeft voldaan aan de gestelde subsidieverplichtingen. Een aantal voorwaarden/ 

verplichtingen voor de definitieve toekenning aan de zorgaanbieder zijn: 

- De zorgaanbieder moet op 1 september 2020 staan ingeschreven in het 

handelsregister met ten minste twee werkzame personen en met een hoofd- of 

nevenactiviteit met een SBI-code die in de bijlage van de subsidieregeling is 

opgenomen. Daarnaast moeten zij zorg leveren vanuit de Zorgverzekeringswet, de 

Wet publieke gezondheid, de Jeugdwet en/of de Wet maatschappelijke ondersteuning. 

Ook ADL-aanbieders (aanbieders die ondersteunen bij de algemene dagelijkse 

levensverrichtingen) en de Stichting SBOH behoren op grond van deze subsidieregeling 

tot de zorgaanbieders. 

- De bonus moet binnen vijf maanden zijn uitgekeerd aan zorgprofessionals die in 

loondienst zijn of zijn ingehuurd door de betreffende zorgaanbieder. 

- De bonus mag niet worden toegekend aan zorgprofessionals die meer dan tweemaal 

modaal verdienen (€ 73.000). 

 

Indien kan worden voldaan aan de subsidievoorwaarden, dan kan de zorgaanbieder een aanvraag 

indienen voor zorgprofessionals die bij de zorgaanbieder werkzaamheden hebben verricht ten tijde 

van de COVID-19-uitbraak. Het gaat om zorgprofessionals die in de periode van 1 maart 2020 tot 

1 september 2020 een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd. 

 

Verder vragen de leden van de fractie van de PVV wat de bezwaar en/of beroepsmogelijkheden 

zijn voor de zorgaanbieder en de zorgprofessional. Uitgangspunt van de subsidieregeling is dat de 

zorgaanbieder een aanvraag indient voor de zorgprofessionals die bij hem werkzaamheden hebben 

verricht. Tegen een besluit op die aanvraag staat bezwaar en beroep open. De zorgprofessional 

dient dus zelf geen aanvraag in, waardoor voor hem ook geen besluit volgt waartegen bezwaar en 

beroep open staat. De zorgprofessional dient zich daarom te wenden tot de zorgaanbieder. 

De leden van de fractie van het CDA vragen hoe de bonus voor zelfstandigen kan worden 

aangevraagd en uitgekeerd en hoe de afwikkeling van de bonus bij derden plaatsvindt. 



Zorgprofessionals in de zin van de subsidieregeling zijn zowel werknemers in loondienst van de 

zorgaanbieder als derden – waaronder ingehuurde zzp’ers, uitzendkrachten en schoonmakers – die 

bij een zorgaanbieder werkzaamheden hebben verricht. De zorgaanbieder heeft derhalve de 

mogelijkheid om ook subsidie aan te vragen voor de ingehuurde zorgprofessional. Daartoe moet 

de zorgaanbieder wel voldoen aan de criteria uit de subsidieregeling. Indien de zorgaanbieder 

beoordeelt dat de ingehuurde zorgprofessional in aanmerking komt voor de bonus, dan vraagt de 

zorgaanbieder de subsidie voor de bonus en de hierover verschuldigde belasting aan bij DUS-I. 

Indien de aanvraag voldoet aan de criteria uit de subsidieregeling, kan DUS-I overgaan tot 

verlening van de subsidie en wordt deze spoedig aan de zorgaanbieder uitbetaald. De 

zorgaanbieder dient de bonus vervolgens rechtstreeks uit te keren aan de ingehuurde 

zorgprofessional. Bij de uitkering van de bonus aan derden dient de zorgaanbieder de bonus 

verplicht als eindheffingsbestanddeel in aanmerking te nemen, zodat de bonus netto kan worden 

uitbetaald. Op die manier zal de uitkering van de bonus ook voor derden geen gevolgen hebben 

voor de heffing van inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen en evenmin voor het 

inkomen dat relevant is voor de inkomensafhankelijke regelingen. Voor deze bonussen geldt een 

eindheffingstarief van 75%. Dit eindheffingstarief sluit aan bij de reeds bestaande 

eindheffingsmogelijkheden voor verstrekkingen aan anderen dan eigen werknemers. De 

eindheffing wordt afgedragen via de eerstvolgende aangifte loonheffingen na verstrekking van de 

bonus. De zorgaanbieder dient voor derden een afzonderlijke administratie bij te houden waaruit 

blijkt aan wie de bonus is uitgekeerd. Daarnaast deelt de zorgaanbieder aan de zorgprofessionals, 

die de bonus ontvingen, schriftelijk mede dat over de bonus eindheffing is betaald. Aan deze 

schriftelijke mededeling worden geen aanvullende voorwaarden gesteld. 

 

Hiernaast vragen de leden van de fractie van het CDA hoe de controle van de (betaling van de) 

bonus bij derden plaatsvindt. De verantwoording over de verleende subsidie gaat als volgt. De 

zorgaanbieder ontvangt bij de toekenning van de subsidie een 100% voorschot, bestaande uit het 

bedrag voor het uitkeren van de bonus à € 1.000 x het aantal zorgprofessionals waarvoor een 

bonus is aangevraagd en het bedrag voor de over de bonus verschuldigde belasting zodat de 

bonus door de zorgaanbieder netto aan de zorgprofessional kan worden uitgekeerd. De ontvangen 

subsidie dient achteraf door de zorgaanbieder te worden verantwoord. De zorgaanbieder doet dit 

door binnen 22 weken na afloop van het kalenderjaar waarin de bonus is uitgekeerd aan de 

zorgprofessionals een verantwoording in te dienen bij de DUS-I. Aan de hand van de 

verantwoording kan worden gecontroleerd of de zorgaanbieder heeft voldaan aan de voorwaarden 

van de ontvangen subsidie. Een van de voorwaarden die is gesteld in de subsidieregeling is dat de 

bonus binnen vijf maanden wordt uitgekeerd aan de zorgprofessional waarvoor is aangevraagd. 

Indien is voldaan aan deze voorwaarde en alle andere voorwaarden, kan de ontvangen subsidie 

worden vastgesteld. De wijze van verantwoording is afhankelijk van de hoogte van het 

subsidiebedrag dat aan de zorgaanbieder is toegekend. Bij subsidies tot € 25.000 vindt controle 

plaats door middel van steekproeven. De zorgaanbieder, toont op verzoek van de minister van 

VWS op de in de beschikking aangegeven wijze aan dat de bonus is uitbetaald en dat is voldaan 

aan de aan de verleende subsidie verbonden verplichtingen. De minister van VWS neemt binnen 

22 weken na afloop van het kalenderjaar 2021, ambtshalve een besluit over de vaststelling van de 



subsidie. Bij subsidies van € 25.000 tot € 125.000 vindt de controle plaats aan de hand van een 

verklaring inzake werkelijke kosten, waaruit dient te blijken dat de bonus is uitbetaald en dat is 

voldaan aan de verleende subsidie verbonden verplichtingen. De zorgaanbieder dient de verklaring 

inzake de werkelijke kosten in binnen 22 weken na afloop van het kalenderjaar waarin de bonus is 

uitbetaald. Ook vindt controle plaats door steekproeven. Bij subsidies vanaf € 125.000 vindt 

controle plaats aan de hand van een bijlage bij de jaarrekening die vergezeld gaat van een 

verklaring en het verslag van feitelijke bevindingen van een accountant. Dit overeenkomstig een 

door de minister van VWS vastgesteld en bekendgemaakt accountantsprotocol. 

 

Tot slot vragen de leden van de fractie van de PvdA of alle zorgmedewerkers inmiddels de bonus 

hebben ontvangen. De bonus is, conform de motie Van Kooten-Arissen, bedoeld voor de 

zorgprofessionals die zich extra hebben ingezet voor de bestrijding van het COVID-19 virus. 

Zorgaanbieders kunnen daarom per 1 oktober 2020 een aanvraag indienen bij DUS-I voor het 

uitkeren van bonussen aan zorgprofessionals die in 2020 deze uitzonderlijke prestatie hebben 

geleverd. Indien de aanvraag voldoet aan de voorwaarden uit de regeling, kan DUS-I spoedig 

overgaan tot verlening en uitbetaling van de subsidie aan de zorgaanbieder. De zorgaanbieder kan 

vervolgens de bonus aan de zorgprofessional uitkeren. Wanneer de zorgaanbieder aan de 

zorgprofessional uitkeert ligt buiten de invloedsfeer van het kabinet. 

 


