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Uw brief (kenmerk) 

Geachte mevrouw Mur, 

Naar aanleiding van uw verzoek van 15 januari 2018, waarin u vraagt ofde nieuwe 
prestatie 'beloning op maat' in de beleidsregel Verpleging en verzorging onder de 
reikwijdte valt van een vrijstellingsbepaling van de Wet op de omzetbelasting 
1968, bericht ik u als volgt. 

Beloning op maat 
Uit uw verzoek begrijp ik dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in de 
beleidsregel - BR/CU-7138 (Verpleging en verzorging 2016) een nieuwe prestatie 
'beloning op maat' heeft toegevoegd. 

De prestatie 'beloning op maat' is een containerbegrip. De activiteiten die 
hieronder vallen hoeven niet direct gekoppeld te zijn aan een individueel 
zorgtraject. 

In de beleidsregel is over deze nieuwe prestatie het volgende opgenomen: 
De prestatie beloning op maat is generiek beschreven zodat 
zorgverzekeraars en zorgaanbieders een grote mate van ruimte hebben om 
de aanvullende afspraken zelf vorm te geven. Het biedt ruimte om 
onderling op lokaal niveau afspraken te maken over het belonen van 
innovatie, kwaliteit en uitkomsten van zorg of naar de bediende populatie 
van de zorgaanbieder. Daarmee kan maatwerk worden geleverd wanneer 
in bepaalde regio 's bijzondere aandacht aan een thema wordt gegeven dat 
voortvloeit uit de kenmerken van die regio. 

Met deze prestatie kunnen zorgaanbieders bijvoorbeeld worden 
gewaardeerd naar de door hen bediende populatie, of kunnen toegepaste 
innovatie en kwaliteit worden gewaardeerd. Ook het implementeren en 
gebruiken van een geautomatiseerd registratiesysteem kan bijvoorbeeld 
tot beloning leiden. De prestatie biedt tevens ruimte voor afspraken over 
wijkgericht werken. Wijkgericht werken bestaat uit activiteiten die niet 
direct gekoppeld hoeven te zijn aan een individueel zorgtraject en 
gekenschetst kunnen worden als het verbinden van het medisch en sociaal 
domein. 
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De werkzaamheden die onder de noemer 'beloning op maat' worden verricht, zijn Belastingdienst / Directie 
karakteristiek voor de zorgaanbieders in de wijkverpleging. Door het samenstel vaktechniek Belastingen 
van de verrichte werkzaamheden (wijkverzorgende en wijkgerichte) is het voor de 
wijkverpleegkundige mogelijk om de adequate zorg te verlenen in de wijk. De ° n s kenmerk 
werkzaamheden die samenhangen met de prestatie 'beloning op maat' worden 2018-0000096314 
altijd uitgevoerd door instellingen op het gebied van wijkverpleging die ook 
daadwerkelijk individueel toewijsbare wijkverpleging en/of wijkverzorging levert. 

Btw-vrijstelling 
In Bijlage B bij het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 is in post b9 een 
vrijstelling opgenomen voor leveringen en diensten, die als zodanig worden 
verricht door instellingen van wijkverpleging, kraam- en gezinsverzorging, voor 
zover de diensten niet reeds kunnen worden gerangschikt onder artikel 11, eerste 
lid, onderdelen co f g, van de wet. 

Met u ben ik van mening dat de prestatie 'beloning op maat' onder de vrijstelling 
van post b9 van Bijlage B bij het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 valt. 

Ik zal dit standpunt bekendmaken binnen de Belastingdienst. 

Ik vertrouw erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

De staatsecretaris van Financiën 
Namens deze, 

fa /JC" d 
mr. J. de Blieck, 
lid van het managementteam Belastingdienst 
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